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לחודש א

עמדאא ֹלא חּט אים וּ בדר� רׁש עים בּ עצת הל� ֹלא אׁש ר האיׁש  ¨¨¦¨©¤¤§¦¨§©£©©¨¤£¦¨¥§©אׁש רי

יׁש ב: ֹלא לצים ׁש ב יהו�בוּ במוֹ  בּ תוֹ רת אם יהגּ ה�כּ י וּ בתוֹ רתוֹ  חפצוֹ  §©¥¦¨¨¦¦§©§Ÿ̈¤§§¨¤§¤

נפלים למפלת 

וגו' האיש  א)אשרי א ]:(א, לפרק תהלים עד[שימוש צבי  בקלף יתיה יצליח "כתוב  יעשה אשר  ,"וכל
יהי וכתוב  רשעים. דרך  מן ד' יצליח, מן ח' כן, לא מן ל' אשרי , מן א' כיצד, אלת"ד. שלו  ושם

לאשה שתעשה אלת"ד מלפניך פלונית )רצון בת שלמה(פלונית  רפואה ותרפאנה תפיל שלא
עליה . ותלוהו  סלה . אמן אמן אמן עולם ועד מעתה 

IIתהלים IIשימוש

ּבּתֹורה ׁשּמׁשּתּדלים אֹותם חביבים ְְֲִִִִֶַַַָָָּכּמה
ּתל ּוי ׁשהּדין ּבזמן ׁשאפּלּו הקב "ה ְְֲִִִִֵֶֶַַָלפני 
להׁשחית , ל ּמׁשחית רׁשּות  ונּתנה  ְְְְְְִִִַַַָָָּבעֹולם

מׁשמר מ ּכל הּוא  ׁשמּור חכם ְְִִִַַָָָָָהּתלמיד
חפצוֹ ּכ י ה' ּב תוֹ רת ב )אם  במדבר:(א, [זוהר ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

בלק  ר"ב.)פ' ואמר ,](דף ּפ תח (דבריםעוֹ ד ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לה לּ חםכ ) רבּ ים ימים עיר  אל תצוּ ר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִכּ י 

וגוֹ '. לתפשׂ ּה  דּ רכיעליה הם טוֹ בים כּ ּמ ה ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
יׁש  ודבר  דּ בר בּ כל  ׁש הרי הּת וֹ רה, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוּ ׁש בילי
כּ ּמ ה  אדם, לבני טוֹ בוֹ ת כּ ּמ ה עצוֹ ת, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

צד לכל  ׁש ּמ אירוֹ ת דּ ברמרגּ ל יּ וֹ ת ל # ואין , ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לכל  מאירים נר וֹ ת  כּ ּמ ה בּ וֹ  ׁש אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 
כּ פי  בּ וֹ  ויׁש  כּ פׁש וּ טוֹ , הוּ א זה ּפ סוּ ק ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַצד.
למי  להזהיר עליוֹ נה חכמה  בּ וֹ  ויׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמדר ׁש וֹ ,
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי חלק וֹ  אׁש רי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי#.

בּ וֹ  כּ תוּ ב מה בּ ּה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ?ּת מיד. ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌
א) וּ בתוֹ רתוֹ (תהלים חפצוֹ  ה ' בּ תוֹ רת אם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

זה ל ּמ ה כּ עץ. והיה ולילה, יוֹ מם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶיהגּ ה
לזה בּ ּת וֹ רהסמוּ # ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

כּ עץ  אלּ א יבׁש , כעץ  יהיה ֹלא ולילה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָיוֹ מם

IIתהלים IIזוהר 

תהלים  שימוש ענין

תהלים:* שמוש המלאכיםספר  ושמות סגולות 
הקדוש  הספר  על בתהלים. הפסוקים  מן  היוצאים
הרשב"א ובתוכם  עולם  גדולי כל כבר  הסכימו הזה

בתשובה  קי"ג)ז"ל  מראה .(סימן זה על  הוספנו
שמוש  הוספנו החסרים ובמקומות מקומות
מפעל  ע "י לאור יצא  קבלה. מספרי  החדש תהלים 

ה'תשע"ד. ניסן חודש  ראש העולמי הזוהר
עלינו הקדמה: נקרא ה' שם כי העמים  לכל ידוע

והתורה  לנו נתן אמת  תורת האצילנו, ממרום
והמגנה  המצלת  והיא  הקב "ה של שמותיו כולה 
גם וכו'. עליך תשמור  בשכבך כאמרו  המקרים מן
חמשה  כנגד המכוונים  תהלים ספרי  חמשת
ונפלאות נוראות סודות וכמה וכמה תורה חומשי
ובדורות מרעתו. האדם ולהציל להגן בהם
תהלים בשמוש  משתמשים היו הראשונים 
וכו'. פגעים של משיר  בגמרא  להדיא  כדמוכח
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ולילה: ֹלאג יוֹ מם ועלהוּ  בּ עּת וֹ  יּת ן ּפ ריוֹ  אׁש ר מים ּפ לגי על ׁש תוּ ל כּ עץ והיה ¨¨¨§¨§¨¨§¥¨©©§¥¨¦£¤¦§¦¥§¦§¨¥
יצליח: יעשׂ ה אׁש ר וכל רוּ ח:ד יבּ וֹ ל ּת דּ פנּ וּ  אׁש ר כּ ּמ ץ אם כּ י הרׁש עים כן ֹלא ¦§Ÿ£¤©£¤©§¦©¥¨§¨¦¦¦©Ÿ£¤¦§¤©

ׁש רׁש ים, בּ וֹ  יׁש  אילן מה מים. ּפ לגי  על ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָׁש תוּ ל
ויׁש  ענפים, בּ וֹ  וי ׁש  מח , בּ וֹ  ויׁש  קלּפ וֹ ת, בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְויׁש 
ׁש בעה  - ּפ רי  בּ וֹ  וי ׁש  ּפ רחים, בּ וֹ  ויׁש  עלים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָבּ וֹ 
גּ ם  לׁש בעים, ע שׂ ר , לׁש בעה  עוֹ לים אלּ וּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִסוּ גים 
רמז דּ ר ׁש , הּמ קרא, ּפ ׁש ט בּ הם יׁש  תוֹ רה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
טמירים, סוֹ דוֹ ת גּ ימטר יּ אוֹ ת, חכמה, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש רוֹ מז
וכ ׁש ר , ּפ סוּ ל אלּ וּ , על  אלּ וּ  נס ּת רים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִסוֹ ד וֹ ת
והלאה  מכּ אן  והּת ר . אּס וּ ר  וטהוֹ ר , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָטמא
ו דּ אי. כּ עץ והיה צד, לכל הענפים ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ 0טים

בּ חכמה. חכם אינוֹ  - ֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְואם

ׁש ּמ ׁש ּת דּ ליםבּ א אוֹ תם  חביבים כּ ּמ ה וּ ראה ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש אפלּ וּ  הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 

ּת לוּ י  ׁש הדּ ין ר ׁש וּ תבּ זמן ונּת נה בּ עוֹ לם ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  להׁש חית, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַלּמ ׁש חית
הּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם על עליהם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְמצוּ הוּ 
הוּ א: בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  להם אוֹ מר  וכ# ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה ,
הרבּ ים החטאים בּ גלל עיר , אל תצוּ ר  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִכּ י
ר בּ ים, ימים בדין. והתחיּ ב וּ  לפני ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חטא וּ 

רבּ ים זּ ה ימים?מה נקראו  זה אחר  זה ימים  (שלשה  ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
רבים) ימים עיר  אל תצור  כי  כאן אף ימיםרבים . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה

לנוּ  מ נּ ין בּ עיר. דּ בר ׁש נּ וֹ דע  זה אחר ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶזה
ׁש ֹלׁש ה הם ר בּ ים ׁש כּ תוּ בׁש יּ מים טו)? (ויקרא ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ימים וכי רבּ ים . ימים דּ מּה  זוֹ ב יזוּ ב כּ י ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוא0ה

הם זהרבּ ים אחר זה ימים ׁש ֹלׁש ה אלּ א ? ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
עיר אל תצ וּ ר  כּ י  כּ #, גּ ם רבּ ים. ימים ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים
ׁש נּ וֹ דע  זה אחר זה ימים ׁש ֹלׁש ה - רבּ ים ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָימים

על  ואצוּ # בּ א בּ עיר. ֹלא(כל )דּ בר ביתי: בּ ני  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
ׁש ה וּ א חכם ּת למיד זה - עצּה  את ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַתׁש חית
ּפ רוֹ ת. ׁש נּ וֹ תן אילן  הח יּ ים, עץ  ׁש הוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָבּ עיר ,

ּפרי עׂשה ועץ אמר, יׂשראל  ׁשל  ּגּוף  ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹעל 
הארץ על  בֹו זרעֹו ְֲֶֶַַָָא ׁשר

ּכ ּמ ץֹלא  אם ּכ י הר ׁש עים ד )כן [זוהר:(א, ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֹ

רות  מדרש צו.)חדש הדּ בר](דף  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלמה
ואחד דּ וֹ מה קדוֹ ׁש  אחד אילנוֹ ת, לׁש ני  ? ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

הּט מא הוּ א וּ מי  ה ּק דוֹ ׁש , הוּ א מי מי טמא. ? ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
עוֹ שׂ ה ׁש אין וּ מי  הּק ד וֹ ׁש , הוּ א ּפ רי ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ שׂ ה
לעבוֹ דה צל ׁש יּ עשׂ ה וזהוּ  הּט מא. הוּ א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְּפ רי
וּ לעץ  בּ ארץ, נטוּ עים הם זה כּ ל ועם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָזרה.

אין האחר  ולעץ  מים, יׁש  מים.(יש )אחד ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
אחד  ועץ ּפ רי , יעשׂ ה אחד  עץ זה, כּ ל  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְועם
וּ בני  ישׂ ראל הם הזּ וֹ  בּ דּ גמא ּפ רי. יעשׂ ה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹלא
בּ ארץ. נטוּ עים ׁש הם אילנוֹ ת, ׁש ני ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌3◌ָהאּמ וֹ ת .
זהוּ  טמאה. ׁש ל ורוּ ח קד 0ה, ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ַר וּ ח
ה גּ וּ ף, מן ׁש הן אחת, בּ ארץ והם ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהאילנוֹ ת,
ּפ רי, ועוֹ שׂ ה מים י ׁש  וּ לאחד ע ּמ נוּ . ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַאחינוּ 
ישׂ ראל ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש ה  ה ּת וֹ רה  היא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִזוֹ 

IIתהלים IIזוהר 

תהלים  שימוש ענין

גברא מאן וחזי  עולם  גדולי כל בזה הסכימו וכבר
סימן  בתשובה ז"ל הרשב"א עליה קמסהיד רבה 
מכה  על לוחש גבי כתב  חלק בפרק ריב"ז וכן קי"ג.
עליו  ללחוש מותר  קדחת  לו  יש אם לשונו וזה
בגמרא מבואר  עוד וכו'. תורה בדברי ולהתרפאות
תשב "ץ  כתב  וכן  שם. עיין יוצאה  אשה במה  פרק
שכל  לך  לומר  זיי "ן שום  בו אין נועם  בויהי  כי

ומה  טוב  מה והנה זיין. כלי מכל נצול האומרו
וכבר הוא חדש  לא כי הרבים  את  בו לזכות נעים 
ושרים דאנשים  בפומייהו מרגלא לעולמים  היה

מלפנינו. היו אשר  ותמימים 
שימוש ספר עם תהלים זוהר לספר  השער פתח

שימוש תהלים: הספר  את לאור  להוציא זכינו ב "ה
הקבלה  מחכמי הוספות עם  תהלים  לזוהר תהלים 
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צדּ יקים:ה בּ עדת וחּט אים בּ ּמ ׁש ּפ ט רׁש עים יקמוּ  ֹלא כּ ן יהו�ועל יוֹ דע כּ י ©¥¨ª§¨¦©¦§¨§©¨¦©£©©¦¦¦¥©§Ÿ̈

ּת אבד:� רׁש עים ודר� צדּ יקים ¥Ÿ¦¨§¤¤§¦¦©¤¤דּ ר�

ׁש נּ אמר למים, נה)ׁש נּ מׁש לה כּ ל(ישעיה הוֹ י  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
ועל ת וֹ רה. אלּ א  מים ואין  לּמ ים, לכ וּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָצמא 
אׁש ר  ּפ רי עשׂ ה ועץ אמר, י שׂ ראל ׁש ל ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהגּ וּ ף
ויוֹ רׁש  העדן , גּ ן  וי וֹ ר ׁש  וגוֹ '. הארץ על בוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַזרעוֹ 

ק מאוֹ ר גּ וּ ף נ ׁש מתוֹ  ונהנית ׁש לּ מעלה, דוֹ ׁש  ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ אילן ּפ רי  ׁש אין  אמרּת , ּת אמר , ואם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה .
ּפ רי עשׂ ה ּפ רי  עץ אמר ה ּפ סוּ ק לּמ ה ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ַהּט מאה,

לעבוֹ דהלמינ וֹ  צל ׁש יּ עשׂ ה העץ בּ פרי אין  ? ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
אוֹ כלים ׁש ֹּלא ּפ רי , ׁש יּ עשׂ ה עליו ׁש יּ אמרוּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָזרה
כן ֹלא  אמר, זה ועל הרוּ ח . וי דּ פנּ וּ  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
ׁש ל הזּ ה  לאילן  וי ׁש  וגוֹ '. כּ ּמ ץ אם כּ י  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים 
כּ מוֹ  אלּ א ּפ רי, יעשׂ ה  ו ֹלא מים, ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַהּט מאה
הּת וֹ רה זוֹ  רוּ ח. ּת דּ פנּ וּ  א ׁש ר כּ ּמ "ץ ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנ וּ ,

ׁש כּ תוּ ב א)ׁש לּ הם, כּ י(תהלים הרׁש עים כן  ֹלא ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
מה בּ י שׂ ראל, כּ ן 0אין מה כוּ '. כּ ּמ ץ ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִאם 

מים.כּ תוּ ב ּפ לגי  על ׁש תוּ ל כּ עץ והיה ? ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ה ּצּדיקים ּדרכי על  ּומׁשּגיח י ֹודע ְְִִִֵֵַַַַַַַַָָה ּקּב"ה
עליהם ּולהגן להם  ְְֲִֵֵֵֶֶָָלהיטיב 

רׁש עים ּכ י ודר  צדּ יקים  דּ ר  ה' יוֹ דע ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ו )ּת אבד קדושים :(א , פ' ויקרא  פ"ח.)[זוהר  ](דף ֵֹ◌

ואמר , א)ּפ תח דּ ר #(תהלים ה' י וֹ דע כּ י  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
י וֹ דע  כּ י זּ ה מה ּת אבד . ר ׁש עים ודר # ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

וּ מׁש גּ יח ?ה' י וֹ דע  הוּ א  בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ להגן  להם להיטיב הצּ דּ יקים דּ רכי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַעל 

אוֹ תם.עליהם  לׁש מר לפניהם הוֹ ל# והוּ א , ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌
ׁש אוֹ תּה  צרי# לדּ ר #, ׁש יּ וֹ צא מי כּ #, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל דרכּ וֹ  ּת היה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהדּ ר#
י וֹ דע  כּ י כּ תוּ ב , כּ # וּ מ0וּ ם עּמ וֹ . אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִויׁש ּת ף 
היא ּת אבד . רׁש עים ודר # צדּ יקים דּ ר# ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶה'
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש אין מ0וּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמעצמּה ,
עּמ ם. הוֹ ל# ואינוֹ  ׁש לּ הם, דּ ר # בּ אוֹ תּה  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַמכּ יר

זהּכ תוּ ב בּ ין מה ארח. וכתוּ ב דּ ר #, ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
קרסלּ י לזה ׁש 0אר - דּ ר# אלּ א, ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ֵ◌

נפּת ח ׁש הוּ א - ארח בּה . הלכ וּ  אדם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
מוּ עט וארחמזּ מן לד) (איוב  שנאמר  כמו אורח, (זה ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

און) פעלי עם כּ ת וּ ב,לחברה  הזּ ה הארח ועל  ,ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ד ) הוֹ ל#(משלי  נג ּה  כּ אוֹ ר צדּ יקים ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְוארח

רצ וֹ ן. יהי כּ ן אמן היּ וֹ ם. נכוֹ ן עד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָואוֹ ר 

IIתהלים IIזוהר 

תהלים  שימוש ענין

על  חז "ל דברי  לקיים  כדי זיע "א, החסידות  וגדולי
ע"ה: חי איש הבן  שביאר כפי צדקנו משיח של דורו
בה ילמדו הכל לעתיד - הטוב הרי"ח נבואת

תהלים: שלומדים  כמו האמת] חז"ל [בחכמת אמרו
בספר וביאר נעדרת , תהא  האמת  בא דוד שבן דור 

זי"ע  הטוב  הרי"ח למרן יהוידע  בן (סנהדריןבניהו

וזל"ק:צז .) האמת: חכמת כלומר נעדרת , והאמת
עדרים  עדרים  יהיו והעוסקים  תרבה הסוד חלק הוא
פרטיים  אנשים  יש  עתה נמי  אי הקבלה . בלימוד
אבל  בסתר, זוית  בקרן אחד כל קבלה לומדים 
תהלים, שלומדים כמו בה ילמדו הכל לעתיד

המדרש. בבית  עדרים  עדרים  עכל"ק.ותמצאם 
וישלח פרשת בראשית קעט.)ובזוהר  ראה,(דף àְֵֹא

סõדõת ãà Łי âוד  Łאמר  äלê ה ותàŁח õת  Łàְְְִִִִֵֶַַָָָָָירים
êéŁם מ⁄äם החכמה, àסõדõת  עליõנים  äְְְְִִִֶֶַָָָָֻדברים 
על  Łדñ ה רäח õŁרה Łהיה ,Łדñה àר äח äְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹנאמר
àסõדõת ä נאמר êéם ולכן  Łירה , אõמר  והיה âְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֻוד

ְַָָהחכמה.
לי  היו זמירות  המלך דוד קראו שהתהלים  וידוע
והרשעים הקוצים  כל את  שמזמר מפני  חקך
נקראים הקדוש הזוהר  לומדי  וכן והמקטרגים ,
השכינה  מתקני שהם  כלומר חקלא, מחצדי
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תהלים  שימוש ענין

ומבדילים ישראל את ומטהרים  ומנקים  הקדושה 
זהו  עכשיו כי  הרשעים, ומכל רב מהערב  אותם
השישי , האלף סוף  והקדוש  הטהור הבירור  זמן 
שיבוא המשיח לביאת ונראה סמוך  שבת  ערב

אכי "ר. ברחמים  בימינו במהרה 
אומר המלך יב)דוד  קיח פרק  ִַ"סäàני (תהילים 

אמילם ". éי ה' Łàם  קõצים  Ł אé äעכâ ְְְֲֲִִִִִֵֵַֹכדבõרים
המילים ידי על איך? אכריתם , אמילם  פירוש
הקדוש  הזוהר  שלומדי וידוע שאומר ! הקדושות 
אדרא בזוהר  כמבואר חקלא", "מחצדי נקראים

ע ''א)נשא קמ''ג מאריהõן (דף אäôן "ז éאין  :ִֵַַָָ
הישועה. תבא ידם ועל  חקלא", âְְְְִֵַַָָמארין,מחצâי
על  יקבל  יכונה ישראל איש בשם  אשר כל  כן על
פתח  יום, בכל הקדוש  זוהר  דף ללמוד בל"נ עצמו
אדרא רבא, אדרא מ"ח, תיקון  מ"ג, תיקון אליהו,
מסוים לימוד יקח אחד וכל זוהר , תיקוני זוטא ,
ויחיש  וירחמינו  ישוב  ובזה פעמים, ח "י עליו ויחזור
להמשיך ונזכה גלותינו, צרות  מכל לגאלנו
עצמינו  ונכין הקדושה, מתורתינו עדרינו, להשקות 
הקדוש  הזוהר לימוד ידי על העליונה  לקדושה
אמירת עם  יחד ובשמחה באחדות ברבים
וצו  חובה וזה השרון, חבצלת שתתעורר  התהלים
אבותינו, באומנות  לאחוז ואחד, אחד לכל השעה
מלמדים, קהילות , רבני ישיבות, הראשי כל ובפרט
בציבור ותהלים זוהר דף תפילה כל אחרי יאמרו
מעפרא, שכינתא לאוקמא  תלמידיהם, עם ביחד
נזכה  זה ובזכות הקדושים, ישראל עם ולהצלחת 
נגאלו  בניסן ז "ל כאמרם ניסן  בימי עולם לגאולת 

בב "א. להגאל עתידים ובניסן 
הקדוש , זוהר  לומדי ממיליון ליותר  זכינו ועתה 
בזוהר אחד עמוד לומדים  אם  אומרת  זאת
למעלה  סיים  כאילו ואחד אחד לכל נחשב הקדוש
äלàויתק - הקדוש , הזוהר  את  פעם ְְְִַממליון
לקàלת ה ôנאי éי ,ýàל äמŁאלõת ýתיõê פôְְְְְֲִִִִֶַַַַָ

י  éל  åàהר  לäëד הäא Łמע äקריאת  õםה ôפõêת  ְְְִִִַַַַַָֹ
מ"ג) תיקון  àרחמים.(תיקו"ז  הáאêäה לקרב  וזõכה ,ְְְְֲִֵֶַַָָ

מהרשב "י  לקבל שזכינו הגדולה המתנה זאת
כי  מיוחדת , זכות וזוהי ע"ה, המלך ודוד הקדוש
ובפרט  גדולה. כזאת למתנה זוכה אחד כל  לא
יום בכל שצריך  לגאולה המסוגלים ניסן בימי כעת 

בדא ע"ה  רבנו משה כדברי הרשב"י, תורת ללמוד
ברחמים. מגלותא  יפקון 

גדול  לסנגור צריכים  אנו האלו, הקדושים  ובימים 
להידבק  אלא  עצה  לנו ואין אמיתי, יושר  ומליץ
העולם כל את  לפטור  אני יכול שהבטיח ברשב"י
של  בלימוד  להשתתף שזוכה ומי  הדין, מן כולו
אחד כל ישראל שבטי יחד הקדוש הזוהר 

ש  ידע àל õמדינäבמקומו , äנô א יŁõב  זי"ע ְְִֵֵָהרשב "י
õרתõôיàר Łõדñ ה הëקàל ⁄éתב אברהם כמו ְְְִַַַַַָָָָָָֻ

Łלאזäלאי זקנו המקäבל החיד"אזיע"א Łàם  , ְְֲֵֶַַָ
גלאנטיהרב àספר õאברהם החëה "זי "ע, על "אõר ְְְְְִִַַַַַַָָָָ

דמŁכנאה" ע"ב)"אâרא  קכ"ג קד â),:õŁף לõŁן  וזה ְְְְְְְִֶַַָָָ
éל  ,ä ינינàמ רשב "י ìŁפטר אחר  ה õçם, עõד  äְֲִִִֵֵֶַַַַָאפיל
àא - "אתעטר" הא âרא, àדברי ע õסקים ä אנŁ ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָזמן
וי Łב  ,Łראà àעטר õתיו üמלé מעæר Łמעõן ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֻרàי

àזכ äתעכל"ק.àגוון, ויתêïל Łñ יב éא Łר  äבוâאי ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָ
éן  על .õתŁñà ותעłה õתêפô ôתק àל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהרשב"י
העליõן , àאõר העõלם את להעיר ä ררõוהתע ä רäְְְְְְִִֶֶָָָָע
ועל  הéלל על חסד üŁלמ א õר נראה ý רõ אà éְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹי
àמהרה  ונזéה ôאיר  צõçן  על Łחד "א õר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהïרט,

אמן. "õרõ לא!äעננ יõחאי âבר ãתיäזכà עננו ְְְֲִֵֵֵַַָ
ש"ס למד äאפיל הõôרה , סõדõת לõמד êŁא  ֲִִֵֶַַָָֹמי

הõíד, õôרת למד ולא ,'äוכ א õתäõפõסקים  õâחים  ְְְִִַַַָֹ
העלי õן  עדן הבין ,מáן  êא  ä אפיל Łלמד äמי , ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

àגן  להי õת  זõכה העליõנים  àעõלמ õת  õ תõא ְְְְְִִִֶֶַַָָָמלëדים 
Łע י"ג õל õïäתחין העליõן , סõדõתעדן  Łל  רים ְְְִִֵֶֶֶָָ

הæהõר . פ"ו :)אפרסמõן Łיה"ש Łחד הרעיא(ז õהר ְְֲֲִַַַַָָָָָ
âוקא , Łõדñ ה ז õהר  ללמõד  äתנõ א מצ äה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָמהימנא ,
üוצרי ה õâרõת, סõף  עד  מאיר הר àŁ"י õôרת éְְִִִִֵַַַַָָי
üäרà Łõדñ ל מנäחה לתת  ולא  הפסק  ללא  ְְְְִֵֶֶַָָָָֹללמõד 

äגאלנçŁ עד ריט.)הäא  ïנחס  א õמרת(זõהר ה ⁄כינה . ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
הäא, üä רà Łõדñלäê א ,ãנà ואת  ה åאת האמה  Ł רá ְְֵֵֶַַָָָָָָָֹ

רב  הוי"ה,הערב  àנחלת  מהס ïôח áŁרäŁני  ,Łרá ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
יהיה êŁא  הàא, העõלם  äמן הåה  העõלם  מן ְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹא õתם

יłראל עם  חלק מט .)להם  דף אדם.(תיקו"ז עו õן ְֲִִֵֵֶֶָָָָ
הäאהראõŁן ורע  ט õב הâעת àחרàעץ êŁא ְִֵֶַַַַַָָָֹ

äוזה הàñלה, חכמת  Łהיא הח çים àעץ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתע íק 
רב  הערב עו õן  õ העצמŁלמ ע ëנäהאõמרים אôה 'àâר  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אלהים äנëע ידàר  'ואל  ורע , טõב הâעת  àעץ ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַָָָָֹונŁמעה'
õôרה, àסתרי נמ äת ' קצתïן הõæעים àניéסברת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
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ריק:אב יהגּ וּ  וּ לאּמ ים גוֹ ים רגׁש וּ  ורוֹ זניםבלּמ ה ארץ מלכי יתיצּ בוּ  ¨¨¨§¦§ª¦¤§¦¦§©§©§¥¤¤§§¦
יהו� על יחד מׁש יחוֹ :�נוֹ סדוּ  מוֹ סרוֹ תימוֹ ג ועל את ננּת קה §¨©©§Ÿ̈§©§¦§©§¨¤§¥

הים לסערת

גוים רגשו וגו ',למה  א). ב]:(ב, לפרק תהלים אותו[שימוש וכתוב אותו  אמור הים מסערת  להנצל
פסוק עד יתיה  כתוב רישיה חש  נש  בר הוה  ואי מזעפו . הים וישקוט לים ותשליכהו חרס על

ברזל) בשבט  עליו .(תרועם ותליהו  ,

IIתהלים IIשימוש

ּבגל ּוי מהם להּפרע הּוא  ּברּוְך ה ּקד ֹוׁש ְְִִֵֶַַָָָָָעתיד 
ירּוׁשלים ְְִִַָסביב 

מ ׁש יחוֹ ורוֹ זנים ועל ה' על יחד נוֹ סדוּ  ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ב ) בשלח :(ב , פ ' שמות  נ"ח:)[זוהר ](דף 

בּ ׁש עה זה, ּפ סוּ ק אמר, יצחק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י

על  בּ גאוה הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תלבּ ׁש 
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  עליו, ׁש יּ תכּ נּ סוּ  ב )העּמ ים (שם ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

מׁש יחוֹ . ועל  ה' על  יחד נוֹ סד וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְור וֹ זנים
צבא וֹ ת שׂ רי  ׁש בעים הם עתידים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ ,

עבר זמן (עמים)מכּ ל  בּ אוֹ תוֹ  להתכּ נּ ס ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌

IIתהלים IIזוהר 

תהלים  שימוש ענין

חכמת על רע Łם הõëציאים זה  äנìזמà אŁר õôְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָרה
עõלם חçי הרא õŁנõת...האמת  ה äêחõת  ä רàŁנ ולכן  ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָ

החçים ... âעץ  àיתמ íטרא âחר àן אäàדא וגרם ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֻ
ü והאר ה ëר  האחר õן וגלäת  וŁני אנäראõŁן אŁר ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

הרàים äתינõנõ עוàאôבäתיà יłראל  àני âית äב äן עד  ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָ
אלהיהם  ה⁄ם את äŁñבäרזיà õלידעä õירé לה ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מלéם הäא  äמי ע õבדים הם מי את  ä וידע ,õôרה ְְְְִִִֵֵֶַָָ
Łאמר õמé האמת àחכמת לעסק äé יז ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹוכ âין
ה Łëיח . ידי על  "äקô מçו עץ  ה⁄ם ä רהõçו" ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָה éתäב :

מהימנא àרעיא נłא àפר Łת éŁתäב  õכמä(:קכד) ְְְְְְֵֶַַָָָָָָ
יłראל  âעתידין äבגין âחçיוז"ל: מאילנא למטעם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

áלäתא מן  ãיà יïק äן הåהר  ספר  האי äאיהâ דõע ... ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ
הåהר  àספר äו ')אמר נŁא (äñôן àני וכëה וז"ל : ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

àתראה àדרא ü ילâ חäàרא מהאי לתôא ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָיתïרנס äן
àארץ. âר õר äקראתם ãבגיניä יõמ çא .(מהרח "ו )àס õף ְְְְִֵֶֶַָָָָ

ליõמיא  קריב  יהא וכד  Łמע õן... ר àי ל õן מר ְְְְִִִֵֵַַַָָ
לאéŁחא  זמינין דעלמא רביי äêאפי ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָמ Łיחא
וחàŁäנין, ק ðין ãיà äלמנדע  âחכמתא ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָטמירין
רàי להם  אמר לכ êא... אתêáיא זמנא äְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹבהה äא
äê אפ ה Łëיח , לימ õת קרõב  äכ çŁהיה  Łְְְֲִִִִִֶֶַַָָמע õן...
Łל נסôר õת למצא עתידים הע õלם Łל  ְְֲִִִִִֶֶָָָֹתינõקõת
זמן õתõבאä וח õàŁנ õת, ק ðים õà ולדעת ְְְְְְִִֶַַַָָָחכמה

ל éל ... קיח .)ית êáה  וירא וזרח(זוהר הציץ  אŁר מåמן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹ

ספר ה áדõלים מאõרõת  Łני Łל יקר õת ְְְְִֵֵֶֶַָאõר 
הåהר וספר  קהלהäñôנים ה çהäדים ä לàוק äמçק ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַֹ

הäñôנים Łל  Łõדñה äëêàד להחזיק י łראל ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָעדת 
זקן, ועד מ ìער  ור àים  יחיד לאלוה åהר âאין והáם  ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹ

íàŁפרים טה õרõת  אמרõת סõד  äלהבין להfiיג ְְְְֲִִִֶַַָָָָָידם
כן ïי על  אף האêה אתהñדŁõים ðàמא õŁתים ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מאד מאד àקריאתן äמתלהבין (הרי"ח.âבריהם ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֹֹ
(ä ניהà חי, Łאי ה àן ישראל.הטוב , עסק ידי על  ְִֶַַָָ

צדקנו משיח  יבוא התורה כמבוארבסודות  בב "א
לדבר וסימן הקדוש . ו"וסו"דבזוהר  סמ "ך במילוי

גי' יוסףדל "ת בן שאףמשיח  בןבמכוון , משיח 
רזין לימוד זכות  ידי על ויתקיים יחיה  יוסף

ערך.דאורייתא הרועים מלוא  לבעל יעקב  קהלת  (ספר

.סוד)
Łõדñה זõהר ללמõד äתנõא מצäה מהימנא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָהרעיא
הõâרõת, סõף עד מאיר  הרàŁ"י  õôŁרת ְְִִֵֶַַַַַָָדווקא,
הäא üä רà Łõדñ ל מנäחה לתת  ולא ללמõד  üְְְְִִֶַָָָָָֹוצרי

äגאלנçŁ ריט.)עד  ïנחס (ז õהר ְְִִֵֶַַָָ

Łõ דñה זõהר לקרא שי ôŁדל מי אפיל äוכל ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹ
לבד את...àקריאה  Ł מפרä éה õגה הäא הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ŁçŁ àלאה⁄ם , ä אפיל נíים לעõłת õà õéח ְֲֲִִִֵֵֶַַַֹ
ה àא ,ידיעה äבעõלם  הåה  àעõלם  עליו [הרמ"זויגן ְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָָ

קע"ח:].
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עבתימוֹ : מּמ נּ וּ  למוֹ :ד ונׁש ליכה ילעג אדני ישׂ חק בּ $מים ׁש ב יוֹ  §©§¦¨¦¤£Ÿ¥¥©¨©¦¦§¨£Ÿ¨¦§©¨
יבה וּ בחרוֹ נוֹ  באּפ וֹ  אלימוֹ  ידבּ ר נסכּת יוהלמוֹ :אז ואני ¨§©¥¥¥§©©£§©£¥©£¦¨©§¦

קדׁש י: הר ציּ וֹ ן על יהו�זמלכּ י חק אל �אסּפ רה ©§¦©¦©¨§¦£©§¨¤Ÿ§Ÿ̈

על  קרב ולעשׂ וֹ ת  העוֹ לם, מ כּ ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַבּ המוֹ נים
על  עצוֹ ת ולאחז הּק ד ׁש , עיר  ◌ַ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים

אוֹ מרים וּ מה הוּ א. בּ רוּ # על הּק דוֹ ׁש  נעמד ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌
ועל  עּמ וֹ  על כּ # ואחר  בּ התחלה, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּפ טר וֹ ן 
לצחק  ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  עתיד אז ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵהיכל וֹ .
ה' י שׂ חק בּ 0מים י וֹ ׁש ב ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,
בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  ילבּ ׁש  זמן בּ אוֹ תוֹ  למוֹ . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִילעג
מן  אוֹ תם ויׁש מיד עליהם, גּ אוה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַהוּ א

כּ כּ ת וּ ב יד )העוֹ לם, ּת היה(זכריה  וזאת ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אׁש ר העּמ ים כּ ל את ה' יגּ ף אׁש ר ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה
עמד  והוּ א בּ שׂ רוֹ  המק  ירוּ ׁש לם  על ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָצבאוּ 
רב  ׁש ל  מ0מוֹ  אמר  אבּ א רבּ י  רגליו. ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַעל

ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  אמר  וכ# סבא, עתידייסא ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אוֹ תם  כּ ל  את להחיוֹ ת  הוּ א  בּ רוּ ! ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
את  ולירוּ ׁש לים, לי שׂ ראל  ׁש הציקוּ  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לכים
וּ נב וּ כדנצּ ר, ללוּ פינ וֹ ס, ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַאנדּ ריאנוּ ס,
הע ּמ ים  מלכי ׁש אר וּ לכל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ לסנחריב,
כּ בּת חלּ ה, א וֹ תם וּ להׁש ליט בית וֹ , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש החריב וּ 
ועתיד הע ּמ ים . ׁש אר עּמ הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתכּ נּ סוּ 
סביב בּ גל וּ י  מהם לה ּפ רע  הוּ א בּ רוּ ! ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

הּמ גּ פהירוּ ׁש לים. ּת היה וזאת ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
על  צבאוּ  אׁש ר  העּמ ים כּ ל את ה' יגּ ף ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
אׁש ר אלּ א כתוּ ב, ֹלא יצבּ אוּ  אׁש ר  ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְירוּ ׁש לם.
קמי#. ּת הרס גּ אוֹ נ# וּ ברב כּ תוּ ב אז ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָצבאוּ .
זוֹ  וׁש ירה כּ ת וּ ב, הּמ ׁש יח ׁש יּ בא  לזמן  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוזה

העוֹ למים. ׁש ירת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִהיא

יצחק זה – י ׂשחק  ּבּׁשמים  ְְִִִֵֶַַָָָיֹוׁשב 

וכו 'י וֹ ׁש ב  ישׂ חק ד )ּב )מים ויקרא:(ב , [זוהר ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מצורע  נ"ד.)פ ' ואמר,](דף  ּפ תח יהוּ דה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
ב ) בּ 0מי (תהלים למוֹ .יוֹ ׁש ב ילעג ה' י שׂ חק ם ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

מצּ ד  ׁש בּ א יצחק זה - ישׂ חק בּ 0מים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵיוֹ ׁש ב 
כּ # ואחר וצוֹ חק, בּ ראׁש וֹ נה, מאיר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהיּ ין ,
בּ 0מים יוֹ ׁש ב ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  וּ מגרׁש . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵזוֹ עם
י שׂ חק, ׁש מים. י וֹ ׁש ב כתוּ ב  וֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִישׂ חק,
וצוֹ חק  מאיר  הדּ ין כּ ן ועל וצ וֹ חק. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵמאיר 

כּ תוּ ב  מה כּ # ואחר לר ׁש עים. אז להם ? ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וכ# יבהלמוֹ . וּ בחרוֹ נוֹ  באּפ וֹ  אלימוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְידבּ ר 
מאיר ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  - הרׁש עים ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַדּ רכי
יין  כּ מוֹ  להם וּ מאיר הזּ ה, בּ עוֹ לם  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
והוֹ רג. ז וֹ עם כּ # ואחר  בּ ראׁש וֹ נה, ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר
הרׁש עים, את מוֹ ׁש # הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
ה וּ א - ֹלא אם יפה. - כנגדּ וֹ  יחזרוּ  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִאם
ואין  ה בּ א, הע וֹ לם מאוֹ תוֹ  אוֹ תם  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְמכלּ ה
- לה ּט הר בּ א מהכּ ל. וי ׁש מדוּ  חלק בּ וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם
מטהר הוּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  להם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמסיּ עים
עליהם וק וֹ רא אליו אוֹ תם  וּ מקרב ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם
לרחוֹ ק  ׁש לוֹ ם ׁש לוֹ ם ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָׁש לוֹ ם.

וגוֹ '. ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְולּק רוֹ ב

החק ס ֹוד  - את ּיב ּׂשר ְִֵֶַַַָֹמ ׁשיח 

אּת ה אסּפ רה ּב ני  אלי  אמר  ה ' חק אל ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ילדּת י  היּ וֹ ם  ז)אני [זוהר:(ב , ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

בלק פ' ר"ג :)במדבר וּ מגּ בעוֹ ת](דף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ו' חסר  גּ בעת העליוֹ נה בּ יׁש יבה ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש וּ ר נּ וּ .

הכל ) עליונת אותה הכל הרקיע (גבוהת בּ יׁש יבת .ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
צדדים. לׁש ני וּ מׁש לים ו'. בּ א וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מגּ בעוֹ ת,
מבּ נ ּה  נפרדת ֹלא הזּ וֹ  הגּ בעת ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד ,

IIתהלים IIזוהר 
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נכלל  כּ ן  ועל אוֹ תוֹ , עוֹ זבת ואינּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים
גּ בעה ׁש הרי ואחד , לע וֹ לם. אּת ּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִו'
לעתיד  צרי# עּמ ּה  ׁש נּ כלל בּ נּה  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
גּ בעת לוֹ  לקחת הּמ ׁש יח מל # כּ ׁש יּ בא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָלבא
לחזּ ק  כּ די כּ נפיה ּת וֹ # וּ להכניסוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעלי וֹ נה,
וּ מּמ נּ ה עליוֹ נים, בחיּ ים וּ להעמיד וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 
- זה וסוֹ ד הּמ ׁש יח . מל # י וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵיצא

ב ) בּ ני (תהלים אלי  אמר ה' חק  אל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ'אסּפ רה
לוֹ מר אני עתיד ילד ּת י#'. היּ וֹ ם אני ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַאּת ה 

וּ לב7רוֹ , חק ׁש נּ קרא מק וֹ ם אמר לאוֹ תוֹ  (ה' ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌
ילדתיך ) היום  אני  אתה בני מּמ ׁש אלי  י וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  .ְ◌ַ◌ָ◌

כּ נפיה מּת חת הה וּ א  החק אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִיוֹ ציא
ברכוֹ ת בּ כּמ ה עטרוֹ ת, בּ כּמ ה חיּ ים , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה

לבדּ וֹ . י 0אר  ֹלא חק ואוֹ תוֹ  בּ וֹ כּ ראוּ י . י כּ לל  ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
וֹלא יתחזּ ק, וׁש ם י וֹ סף, בּ ן אחר, ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח
תח ּת וֹ נה גּ בעה ׁש הוּ א וּ מ0וּ ם אחר . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְבמקוֹ ם
ויהרג, זה מׁש יח ימוּ ת חיּ ים, בּ ּה  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
מאוֹ תּה  חיּ ים ז וֹ  גּ בעה ׁש ּת לקט עד ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוימוּ ת

ויקוּ ם. עליוֹ נה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִגּ בעה 

ּבן  נחׁשב  מי  עב ֹור  – ילד ּתי ְך ה ּיֹום ְְְֲֲִִִִֶֶַָאני 

אּת ה אסּפ רה ּב ני  אלי  אמר  ה ' חק אל ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ילדּת י  היּ וֹ ם  ז)אני [זוהר:(ב , ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

תרומה  פ' קנ"ח:)שמות  אדם](דף ׁש יּ וֹ ר ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ יּ וֹ ם
ה וּ א בּ רוּ # מהּק ד וֹ ׁש  ׁש כּ ל וּ לה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה
ּת נּ א אמר בּ ן . נקרא ׁש עה  מאוֹ תּה  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש כינתוֹ ,
נ ׁש מה אדם ׁש יּ וֹ רׁש  י וֹ ם מא וֹ תוֹ  וכי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,
י ּק רא וּ ׁש כינתוֹ  ה וּ א  בּ רוּ # מהּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לוּ לה

לנוּ  מנּ ין דּ וד בּ ן ׁש אמר  הזּ ה מהּפ סוּ ק  ? ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ּת ה לּ ים, ב )בּ ספר ה'(תהלים  חק אל 'אסּפ רה ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֹ

אמר ילד ּת י#'. היּ וֹ ם  אני  אּת ה בּ ני אלי ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָאמר
זּ ה מה הנּ אמן, ר וֹ עה  הּק דוֹ ׁש ה, הּמ נוֹ רה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַלוֹ 

ילדּת י# דּ וד היּ וֹ ם אמר בּ ׁש ביל # אלּ א ? ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
עוֹ ד  הן ילדּת י #. היּ וֹ ם אני  הּק דׁש  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְבּ רוּ ח 

בּ וֹ  ׁש נּ אמר בּ אוֹ תוֹ  גּ דוֹ ל, לד )היּ וֹ ם (דברים  ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אּת ה כּ מ ׁש ה. בּ י שׂ ראל  עוֹ ד נביא קם ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
בּ כל  אֹלהי # ה' את ואהבּת  בּ 0כינה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִקיּ מּת 
ׁש הינוּ  - נפׁש # וּ בכל הגּ וּ ף, ׁש הינוּ  - ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְלבב#
נׁש מה, ל ּה : יׁש  ׁש מוֹ ת ׁש חמ 0ה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה,
בּ כל  - מאד# וּ בכל  יחידה. חיּ ה, נפ ׁש , ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַר וּ ח,

◌ְ◌ָממוֹ נ#.

אצילּות נפׁש מק ּבל למצ ֹות  י "ג ְְְְֲִִִֵֶֶַַּבׁשנת 
יׂשראל ְְִִֵָָּדכלל

אּת ה אמר  ּב ני ז)אלי פ ':(ב, שמות  [זוהר ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

צ"ח.)משפטים מי ](דף כּ ל וּ ראה, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
ומעלה, ׁש נים  עשׂ רה לׁש ֹלׁש  זוֹ כה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
ׁש ה וּ א מי וכל ישׂ ראל. לכנסת בּ ן ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
בהם, וז וֹ כה ומעלה  ׁש נה עשׂ רים ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִמבּ ן

ודּ אי. הוּ א בּ ר וּ # ל ּק דוֹ ׁש  בּ ן יד )נקרא (דברים ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
דּ וד  כּ ׁש הגּ יע אֹלהיכם. לה' אּת ם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָבּ נים
ׁש נּ כנס  יוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  וזכה ׁש נה עשׂ רה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש ֹלׁש 

כּ תוּ ב אז ע שׂ רה, ב )לארבּ ע אמר(תהלים  'ה' ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
מה ילדּת י#'. היּ וֹ ם אני  אּת ה בּ ני ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵאלי

בּ ן,הּט עם לוֹ  היה ֹלא לזה מּק דם ׁש הרי ? ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש הרי  עלי וֹ נה, נׁש מה עליו ׁש רתה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוֹלא
אני  כּ # וּ מ0וּ ם היה, הוּ א ערלה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש נוֹ ת

יל  וֹלאהיּ וֹ ם אני, ילד ּת י#. ודּ אי  היּ וֹ ם דּת י#, ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌
אני  עכׁש ו, עד ׁש היה כּ מוֹ  האחר , ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהצּ ד
כּ תוּ ב  מה ׁש נים, ע שׂ רים בּ ן ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלבדּ י.

IIתהלים IIזוהר 
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ארץ: ׁש פטי הוּ סרוּ  השׂ כּ ילוּ  יהו�יאמלכים את וגילוּ �עבדוּ  בּ יראה §¨¦©§¦¦¨§Ÿ§¥¨¤¦§¤§Ÿ̈§¦§¨§¦
אׁש רייבבּ רעדה: אּפ וֹ  כּ מעט יבער כּ י דר� ותאבדוּ  יאנף ּפ ן בר נ$קוּ  ¦§¨¨©§©¤¤¡©§Ÿ§¤¤¦¦§©¦§©©©§¥

בוֹ : חוֹ סי ¥̈כּ ל

ד )?בּ ׁש ֹלמה לאבי (משלי  לאבי, הייתי בן כּ י ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ודּ אי . ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

ּובׂשמחה ּביראה  ה ' את  ְְְְֲִִֶַָָלעב ֹוד

בּ רעדהעבדוּ  וגילוּ  בּ יראה ה' יא)את  :(ב , ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מות  אחרי  פ ' ויקרא  נו.)[זוהר  ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי ](דף 
ּפ תח , יצחק  רבּ י אהרן. בּ ני  ׁש ני  ב)מוֹ ת  (תהלים ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

וכתוּ ב בּ רעדה '. וגיל וּ  בּ יראה  ה ' את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ'עבד וּ 
ק) לפניו (שם בּ אוּ  בּ שׂ מחה  ה' את  ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִעבדוּ 

א לּ א זה . על  זה ק ׁש ים  הלּ ל וּ  ה ּפ סוּ קים  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ רננה .
עבוֹ דה ׁש כּ ל - בּ יראה ה' את  עבדוּ  ׁש נינוּ , ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָכּ #
בּ ראׁש וֹ נה רבּ וֹ נוֹ , לפני לעבד אדם בּ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש רוֹ צה 
ׁש ל ה ּפ חד  וּ מ 0וּ ם  מּמ נּ וּ . לפחד יראה, ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָצרי #
את ב שׂ מחה  ׁש יּ עשׂ ה  כּ # אחר י ּמ צא ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲאדוֹ נוֹ 

כּ ת וּ ב, כּ ן ועל הּת וֹ רה, י)מצווֹ ת  ה'(דברים מה  ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
וגיל וּ  ליראה. אם  כּ י מעּמ # 0אל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱא ֹלהי#

בּ ע וֹ לםבּ רעדה  י וֹ תר לשׂ מח לאדם ׁש אסוּ ר - ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
תוֹ רה בּ דברי  אבל העוֹ לם. בּ דברי וזה  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַה זּ ה.

לשׂ מח צרי ! הּת וֹ רה  י ּמ צאוּ במצווֹ ת  כּ # אחר . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
הּת וֹ רה, מצו וֹ ת  את בשׂ מחה ׁש יּ עשׂ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

בּ שׂ מחה. ה' את  עבדוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב 

ע"ב] נ"ו  ה'[דף  את עבדוּ  אמר, אבּ א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י
ה' את עבדוּ  הוּ א. הדּ בר  סוֹ ד - ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ יראה

כּ אן  יראה איזוֹ  כּ מ וֹ בּ יראה, א לּ א ? ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב א)ׁש בּ ארנוּ , ראׁש ית(משלי ה' יראת ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

וכתוּ ב קיא)דּ עת, חכמה(תהלים ראׁש ית ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  נקרא  כּ # - ה ' יראת ה'. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִיראת
בּ יראה ה' את עבד וּ  אמר , אלעזר  רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַהוּ א.
מאיזה אדוֹ נוֹ , עבוֹ דת לעשׂ וֹ ת ׁש ר וֹ צה מי  -ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

את יכוּ ן מקוֹ ם וּ באיזה מתחיל, ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָמקוֹ ם
רבּ וֹ נוֹ  ׁש ם את ליחד ואמר,העבוֹ דה חזר  ? ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

מּמ ּט ה הראׁש ית, היא בּ יראה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ יראה.
נתבאר למעלה. והרי  בארנו, הרי  אהרן בני ראה, (בא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מוֹ ת,הדבר ) אחרי כּ אן כּ תוּ ב מה ראה, בּ א .ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
דּ בּ ר  - כּ # בּ זּ אתואחר וגוֹ ' אחי# אהרן אל ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֹ

אהרן  להזהיריבא הראׁש ית  מ כּ אן א לּ א ? ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ זּ את להזּ הר ׁש צּ ריכים מי כּ ל הכּ הנים, ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶאת

ה'. יראת וזוֹ הי  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהזּ וֹ ,

ּב יראהעבדוּ  ה ' יא)את פ ':(ב , במדבר [זוהר ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לך קס"ה .)שלח  אוֹ תוֹ ](דף וּ ראה, ◌ֵ◌ְֹבּ א
וּ מּק וֹ ל  בּ נגּ וּ ן, מנגּ ן בּ גל גּ וּ ל, כּ ׁש ּס וֹ בב ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָרקיע
נ גּ וּ ן. אוֹ תוֹ  ידוּ ע ֹלא הנּ וֹ בעים הּמ ים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַנהמת 
צדדים ׁש בּ אר בּ עה האגּ נים אוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
מי  ׁש נּ וֹ בעים. הּמ ים מנּ ביעת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתמלּ אים
ׁש ם. עוֹ מד צדדים בּ ׁש ני בּ פנים, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌0ֶהוּ א
כּ אוֹ תּה  שׂ מחה ׁש אין בּ שׂ מחה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 

לק יּ ם בּ עוֹ לם, ק)שׂ מחה ה'(שם את עבדוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
יראה ׁש אין בּ יראה , ואחד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה.

לקיּ ם בּ עוֹ לם, יראה ב )כּ אוֹ תּה  עבדוּ (שם ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
בּ יראה. ה' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶאת

– ּבחטא היה לא הּׁשלֹום עליו רּבנ ּו ְְֵֵֶַַָָָָָֹֹמׁשה 
הראׁשֹון  ִָָָָּבאדם 

יב )בר נ)קוּ  חדש:(ב , קכ.)[זוהר בּ אוֹ תוֹ ](דף ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
מּפ י  הלּ לוּ  הדּ ברים ׁש יּ צאוּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְזמן 
ונׁש קה ׁש כינה ירדה  הּק דוֹ ׁש ה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּמ נ וֹ רה
בּ רכוּ  יׁש יבוֹ ת ראׁש י אוֹ תם וכל  ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ ,

IIתהלים IIזוהר 
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בּ נוֹ :אג  אבׁש לוֹ ם מּפ ני בּ ברחוֹ  לדוד צרי�יהו�במזמוֹ ר רבּ וּ  מה ¦§§¨¦§¨§¦§¥©§¨§§Ÿ̈¨©¨¨

וכתף ראש לכאב

צרי  רבו מה ה' בברחו ... לדוד א).מזמור ג]:(ג, לפרק תהלים  ורישיה[שימוש  כתפיה  דחש למען
וימשח . מלח ותן זית שמן על אמור

IIתהלים IIשימוש

ונׁש ק  אוֹ תוֹ  בּ ר # הנּ אמן והרוֹ עה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ ,
אליו. הזדּ ּמ ן אחד  זקן הזּ מן בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ .
נקיּ ה, סלת ׁש הוּ א בר, נ0קוּ  ואמר, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
מ ׁש ה ׁש ל הּת וֹ רה ׁש ל זוֹ  קדוֹ ׁש ה  ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִטּפ ה
ׁש ל  ּפ סלת בּ וֹ  היה ׁש ֹּלא ידוֹ , על לנוּ  ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּת נה
ה וּ א בּ נׁש מתוֹ , ּפ סלת ׁש אין ׁש ּמ י  ותבן. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹמץ
ׁש יּ ׁש  וּ ׁש כינתוֹ . הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵבּ ן
ׁש אכל  האילן בּ ּה  ׁש נּ אמר חּט ה מא וֹ תּה  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵבּ ן
ותבן, מץ ח"ט  חּט ה . היה הראׁש וֹ ן  ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם

דּ וד אמר  נא)ׁש בּ ׁש ביל וֹ  בּ עווֹ ן (תהלים הן ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש היא ה ', ׁש האוֹ ת וּ בזמן וגוֹ '. ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָחוֹ ללּת י 
בּ ין  דּ רה בּ כּס וּ י היא לחם, מיני ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲחמ 0ה 

אחריה) ׁש נּ אמר(הרודפים בּ גּ ל וּ ת, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים
א)עליהם אם(תהלים  כּ י הר ׁש עים כן 'ֹלא ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌

מעשׂ ה ׁש היא י' - רוּ ח' ּת דּ פנּ וּ  אׁש ר  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ַכּ ּמ ץ
מץ  זה וּ מ0וּ ם ע ּמ וֹ . מתחבּ רת ֹלא ֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ וֹ ,
נ0קוּ  זה וּ מ0וּ ם הּמ עשׂ ר, מן ּפ טוּ רים ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְותבן
ׁש ל  העליוֹ נוֹ ת ׁש ה7פתים בר , נ0קוּ  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַבר.
ׁש לּ הם ההׁש קאה ׁש הם הנּ אמן, ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָהר וֹ עה 
ה'. לּמ וּ די  ׁש הם אמת, עּמ וּ די  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני 
לׁש וֹ ן  ה וּ א  לּמ וּ דים , לׁש וֹ ן הוּ א ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהצּ דּ יק

למּט ה. בּ רית ואוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

העליוֹ נוֹ תועוֹ ד בּ 7פתים בר, נ0ק וּ  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
עוֹ לה ׁש כּ # העלי וֹ נה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה

ל  ׁש ּס וֹ בב ׁש כינה החוּ ט שׂ פ "ה. חׁש בּ וֹ ן ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
זרקא ׁש ל  החוּ ט כּ ריכה, אוֹ ת ּה  ה וּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאוֹ תּה 
חסד , ׁש ל חוּ ט הוּ א ה7פה  את ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ ּק יף 

מהצּ ד  ירק קו והוּ א זהב . ׁש ל חוּ ט ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוהוּ א
ׁש ֹלׁש ה הע וֹ לם. כּ ל ׁש ּס וֹ בב ּת ׁש וּ בה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ל
בּ ת את ׁש ּס וֹ בבים למעלה הם ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִחוּ טים

נאמר ׁש עליהם ז)העין , בּ רכוֹ ת(שיר עיני# ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ת זּ ה מה רבּ ים. בּ ת ׁש ער  על ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חׁש בּ וֹ ן

האבוֹ ת.רבּ ים ׁש ֹלׁש ת אלּ וּ  עין בּ ת ? ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הּמ ים עין העין . ׁש ל הם גונים  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
נ0קוּ  וּ מ0ם הּמ ים. עין הפסק, ל ּה  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
ׁש ל  נסּת רים בּ ס וֹ דוֹ ת ע וֹ למוֹ ת להאיר ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבר
ונטל  זקן  א וֹ ת וֹ  קם זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.
הּמ נוֹ רה ואמר, ּפ תח  בּ ידוֹ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַמקלע
בּ יד#, מקלע היה עכׁש ו עד ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,
בּ עליוֹ נים, התעלּ ית  הרי ואיל# ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן
בּ פי  ׁש הרי ׁש לּ ּה . מהאבנים עצמ# ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְׁש מר 
ׁש לּ הם בּ ּת פלּ וֹ ת  מתעלּ ה היא ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
האבן  ׁש ל ׁש לּ הם וּ ב ּמ ע שׂ ים בּ עלּה . ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאל
בּ חן, אבן היא למּט ה כּ ׁש יּ וֹ רדת  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהזּ וֹ ,

נאמר יא)ׁש עליה  יבחן.(תהלים צדּ יק ה' ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נאמר זה וּ מ0וּ ם האבוֹ ת. נתנּס וּ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָוּ בּה 

קיח) ׁש הם(תהלים הבּ וֹ נים, מאס וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶאבן
◌ָ◌ָהאבוֹ ת.

צרה ּבעת לדוד "מזמֹור" למׁשמעּות ְְְְְִִֵַַַַָָָָה ּטעם

ּב נוֹ מזמ וֹ ר  אב ׁש לוֹ ם מ ּפ ני  ּב ברחוֹ  לדוד ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

א) ויצא :(ג, פ' בראשית  (דף[זוהר

רבּ י ]קנא :) וגוֹ '. בּ 7דה באר והנּ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
ואמר , ּפ תח  ג )יהוּ דה 'מזמוֹ ר(תהלים  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

IIתהלים IIזוהר 
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עלי: קמים באֹלהיםג רבּ ים לּ וֹ  יׁש וּ עתה אין לנפׁש י אמרים סלה:'רבּ ים ©¦¨¦¨¨©¦Ÿ§¦§©§¦¥§¨¨¥¦¤¨
יהו�ד  ראׁש י:�ואּת ה וּ מרים כּ בוֹ די בּ עדי יהו�המגן אל �קוֹ לי §©¨§Ÿ̈¨¥©£¦§¦¥¦Ÿ¦¦¤§Ÿ̈

בּ נוֹ '. אבׁש לוֹ ם  מּפ ני  בּ ברחוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלדוד 
אבל  החברים, התעוֹ רר וּ  הזּ ה ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק 

ׁש ירה אמר  לּמ ה לדוד , אםמזמוֹ ר  ? ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌
קינה יוֹ תר עליו, ׁש ּק ם הוּ א ׁש בּ נוֹ  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
על  עליו הרע  ׁש הרי להי וֹ ת, צרי # ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה
הרבּ ה. מ 0אחר מּק ר וֹ ביו קצת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
וכ# ׁש ירה, אמר  לדוד, מזמוֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
ה וּ א בּ ר וּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  ׁש ח ׁש ב דּ וד, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִבּ ּק ׁש 
כּ יון  ההוּ א. לעוֹ לם חטאוֹ  את ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִסלּ ק

בּ עוֹ  ׁש כּ אן לגבּ וֹ תׁש ראה רוֹ צה הזּ ה לם ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
ׁש עליוֹ נים ׁש ראה ע וֹ ד, שׂ מח . ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
לב דּ ם. וכלּ ם ׁש בּ רחוּ , בּ ע וֹ לם היוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

שכּ תוּ ב בּ רח, יב )יעקב ויּ ברח(הושע  ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מ ׁש ה לבדּ וֹ . וּ ברח ארם, שׂ דה ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב

ׁש כּ תוּ ב כ )בּ רח, מּפ ני (שמות מׁש ה ויּ ברח ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
כּ ל  בּ רח , ודוד לבדּ וֹ . וּ ברח ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַפרעה,
גּ בּ וֹ רי  אוֹ תם וכל הארץ ׁש לּ יטי  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם
עּמ וֹ , בּ רחוּ  כּ לּ ם ישׂ ראל, וראׁש י ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
אוֹ תוֹ  ל ׁש מר  וּ מ7מאלוֹ  מימינוֹ  ֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְוסוֹ בבים
הזּ ה, ה 0בח ׁש ראה כּ יון הצּ דדים . ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל

ׁש ירה. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָאמר 

מּמלכ ּותֹו ונגרׁש ּבֹורח  ׁשהיה ּפי  על ְְְִִִֵֶַַַַָָָאף 
הּקדֹוׁש לפני  ׁשירה ּלֹומר עצמ ֹו מנע ְְִִֵַַַַָָָֹלא

ה ּואּברּוְך ָ

ּב נוֹ מזמ וֹ ר אב ׁש לוֹ ם מ ּפ ני  ּב ברחוֹ  (ג,לדוד ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

נח :א) פ' חדש כט:)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ נגד ישׂ ראל בּ כנסת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָּפ תח,
ּפ נחס, ר בּ י  ׁש אמר  הערב. את ויׁש לּ ח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַהוּ א,
ֹלא כּ י ונברחה  קוּ מ וּ  כוּ ' דּ וד ויּ אמר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָכּ תוּ ב
על  ואף  אב ׁש לוֹ ם. מּפ ני ּפ ליטה לנוּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִתהיה

בּ וֹ  כּ תוּ ב  מה ׁש בּ רח, ג )?ּפ י  'מזמוֹ ר(תהלים ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌
בּ נוֹ '. אבׁש לוֹ ם מּפ ני בּ ברחוֹ  עללדוד ואף ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌

מנע  ֹלא מ ּמ לכוּ תוֹ , ונגרׁש  בּ וֹ רח ׁש היה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִּפ י
הוּ א  בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  לפני  ׁש ירה  מלּ וֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַעצמוֹ 
הערב, את ויׁש לּ ח לפניו. וּ להתח נּ ן  ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְולׁש וּ ב 
כּ עוֹ רב. ּת מיד עּמ הם ק וֹ רא ׁש היה דוד, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶזהוּ 

אצל ּכמ ֹו הּמל ְך ּדוד  אצל ּבברכה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָח ֹותמים
אבינּו ְִַָָָאברהם 

רא ׁש י 'ואּת ה  וּ מרים ּכ בוֹ די ּב עדי  מגן ה' ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌

ד ) לך:(ג, לך פ' בראשית  פב.)[זוהר ](דף 

ואמר , ּפ תח י וֹ סי  ג )ר בּ י  ה'(תהלים 'וא ּת ה ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
דּ וד , אמר ראׁש י '. וּ מרים כּ בוֹ די  בּ עדי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָמגן
לער # יב וֹ אוּ  העוֹ לם בּ ני  ׁש כּ ל  גּ ב על  ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
ראה, בּ א בּ עדי. מגן ה' ואּת ה - קרב ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִעּמ י
בּ ר וּ # ל ּק דוֹ ׁש  דּ וד  אמר בּ עדי. מגן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָכּ תוּ ב
עוֹ שׂ ים ֹלא מה מּפ ני עוֹ לם, ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִהוּ א:
בּ רכה ׁש ח וֹ תמים כּ מ וֹ  בּ רכה ׁש ל  חתימה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִבּ י
ואוֹ מרים ל#, מגן אנכי ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אברהם ,

אברהם ה וּ אמגן בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אמר ? ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ צרפּת יו, בּ חנּת יו כּ בר אברהם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלדוד :
אם דּ וד: לוֹ  אמר  ׁש לם. בּ ק יּ וּ ם לפני  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְועוֹ מד

כו)כּ #, כליוֹ תי (שם צרפה ונּס ני ה' בּ חנני ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ ת ׁש ל  הדּ בר  אוֹ תוֹ  ׁש עשׂ ה כּ יון ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְולבּ י .
אמר 0אמר . מה על לפניו דּ וד נזכּ ר  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש בע,

יז) בל (שם צרפּת ני לּ ילה ּפ קדּת  לבּ י  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבּ חנּת 
אמר ּת י  אני אמר , ּפ י. יעבר בּ ל זּמ תי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִּת מצא
אני  ל בּ י. בּ חנּת  ואּת ה ונ ּס ני, ה ' ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְבּ חנני
בל  צרפּת ני ואּת ה כליוֹ תי, צרפה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י
בּ ל  זּמ תי כּ רא וּ י. אוֹ תי  מצאת ֹלא ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִּת מצא,
ׁש חׁש בּת י , ה זּ ה  והדּ בר יּת ן מי - ּפ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַיעבר 
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סלה: קדׁש וֹ  מהר ויּ ענני יהו�ואקרא כּ י הקיצוֹ תי ואיׁש נה ׁש כבּת י �אני ¤§¨©©£¥¦¥©¨§¤¨£¦¨©§¦¨¦¨¨¡¦¦¦§Ÿ̈
עלי:זיסמכני: ׁש תוּ  סביב אׁש ר עם מרבבוֹ ת אירא יהו�חֹלא �קוּ מה ¦§§¥¦¦¨¥¦§¨£¤¨¦¨¨¨¨§Ÿ̈

אֹלהי ׁש יעני ׁש בּ רּת :'הוֹ  רׁש עים ׁש נּ י לחי איבי כּ ל את הכּ ית כּ י ¦¥¦¡©¦¦¦¨¤¨Ÿ§©¤¦¦¥§¨¦¦©§¨

ּס לה:ט ברכת% עּמ % על ׁש וּ עה הי � ¨¤¤¨§¦§©©¨§©Ÿ̈©ליהו�

זה כּ ל ועם ּפ י . את יעבר  בּ וֹ ׁש ֹּלא חוֹ תמים ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
דּ וד מגן  אוֹ מרים ׁש אנוּ  וּ מ0וּ םהבּ רכה, . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌

כּ ב וֹ די  בּ עדי מגן ה' ואּת ה דּ וד, אמר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָכּ #
ראׁש י. הכּ בוֹ ד [וזה]וּ מרים זוֹ  דּ ר גּ ה ודּ אי  ֵ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

בּ וֹ . מתעּט ר ׁש אני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש לּ י 

ּבכּו ועׂשו ְֲֵַָָֹיעקב

ּכ ל ק וּ מה את הּכ ית ּכ י אֹלהי הוֹ ׁש יעני ה' ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ׁש ּב רּת  רׁש עים ׁש נּ י  לחי ח)איבי :(ג, ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ויש פ ' בראשית  קעא:)לח [זוהר ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַויּ 0"קה וּ ](דף 
וׁש נינוּ , בּ רצ וֹ נוֹ . נׁש קוֹ  ֹלא  כּ י  למעלה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָנקוּ ד 

ׁש כּ ת וּ ב זּ ה  כז)מה  נׁש יקוֹ ת(משלי ונעּת רוֹ ת  ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש הרי שׂ וֹ נא ישׂ ראל, את כּ ׁש בּ ר# בּ לעם  זה ? ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

נע ּת רוֹ ת כּ אן אף הלּ ב . בּ רצוֹ ן ברכם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹלא
יוֹ סי, רבּ י אמר עשׂ ו. זה  - שׂ וֹ נא ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְנׁש יקוֹ ת

ג)כּ ת וּ ב כּ י (תהלים א ֹלהי הוֹ ׁש יעני ה' 'קוּ מה ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌
ׁש בּ רּת '. רׁש עים ׁש נּ י לחי איבי כּ ל את  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִה כּ ית
ׁש הרי  ׁש רבּ בּת , אלּ א ׁש בּ רּת  ּת קרי  אל  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נינוּ ,
זה ועל וכוּ '. א וֹ תוֹ  לנׁש # וחׁש ב ׁש נּ יו ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָגּ דל וּ 
החברים. וּ בארוּ ה  בּ כה, וזה בּ כה  זה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַויּ בכּ וּ ,

– ויגאל  הּׁשכינה צער הּגל ּות ּבעת  ְְְִֵַַַַַָָֹיחׁשב 
הּיׁשּועה ְַָלה'

ּס להלה' ברכת  ע ּמ   על (ג,הי ׁש וּ עה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

אמור:ט) פ' ויקרא  צ':)[זוהר עוֹ ד ](דף
ואמר , ג )ּפ תח על (תהלים היׁש וּ עה 'לה' ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

כּ # - היׁש וּ עה לה' ּס לה'. ברכת# ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַעּמ #
מקוֹ ם ׁש לּ כל ישׂ ראל, אׁש ריהם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָׁש נינ וּ ,
כּ ׁש יּ צאוּ  ע ּמ הם. גּ לתה ׁש כינה ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש גּ לוּ ,

לי שׂ ראל ישׂ  - הגּ אלּ ה למי מהגּ לוּ ת, ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה וּ א בּ ר וּ # לּק דוֹ ׁש  ּפ ר ׁש וּ האוֹ  הרי אלּ א  ? ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

היׁש וּ עה לה' - וכאן כתוּ בים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
מתי  ּס לה.ודּ אי. ברכת# ע ּמ # על ? ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

יׁש גּ יח הוּ א בּ ר וּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
מן  אוֹ תם לה וֹ ציא י שׂ ראל על ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ ברכוֹ ת
לה' - אזי להם , וּ להיטיב ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהגּ לוּ ת
ׁש הּק דוֹ ׁש  ׁש נינוּ  כּ ן ועל ודּ אי . ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהיׁש וּ עה 
ה גּ ל וּ ת. מן י שׂ ראל  עם יׁש וּ ב הוּ א  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָבּ רוּ #

ׁש כּ תוּ ב , ד )זה וּ  את(דברים אֹלהי# ה' וׁש ב ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌
ורחמ #.ׁש בוּ ת# ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌
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לדוד:אד מזמוֹ ר בּ נגינוֹ ת אֹלהיבלמנצּ ח ענני בּ צּ ר'בּ קראי צדקי ©§©¥©¦§¦¦§§¨¦§¨§¦£¥¦¡¥¦§¦©¨
ּת פלּ תי: ׁש מע וּ  חנּ ני לּ י ּת אהבוּ ןג הרחבּת  לכלּמ ה כבוֹ די מה עד איׁש  בּ ני ¦§©§¨¦¨¥¦§©§¦¨¦§¥¦©¤§¦¦§¦¨¤¡¨

סלה: כזב ּת בקׁש וּ  יהו�ד ריק הפלה כּ י יהו��וּ דעוּ  לוֹ  �חסיד ¦§©§¨¨¤¨§¦¦§¨§Ÿ̈¨¦§Ÿ̈

אליו: בּ קראי ודּמ וּ היׁש מע מׁש כּ בכם על בלבבכם אמרוּ  ּת חטאוּ  ואל רגזוּ  ¦§©§¨§¦¥¨¦§§©¤¡¨¦§¦§©§¤©¦§©§¤§Ÿ

יהו�וסלה: אל וּ בטחוּ  צדק זבחי טוֹ בז:�זבחוּ  יראנוּ  מי אמרים רבּ ים ¤¨¦§¦§¥¤¤¦§¤§Ÿ̈©¦Ÿ§¦¦©§¥
יהו� ּפ ני% אוֹ ר עלינוּ  ׁש םח:�נסה ותירוֹ  דּ גנם מעת בלבּ י שׂ מחה נתּת ה §¨¨¥¨¤§Ÿ̈¨©¨¦§¨§¦¦¥¥§¨¨§¦¨

יהו�טרבּ וּ : אּת ה כּ י ואיׁש ן אׁש כּ בה יחדּ ו ׁש לוֹ ם לבטח�בּ  לבדד ¨§¨©§¨¤§§¨§¦¨¦©¨§Ÿ̈§¨¨¨¤©

ׁש יבני: ¦¥¦ּת וֹ 

דבעי לכל טב

וגו' ענני ב)בקראי ד ]:(ד , לפרק תהלים ואת [שימוש לך דבעי מאי בכל וזיל  צפרא  בכל יתיה  צלי 
פסוקים, מסוף ויוצא  י"ה . י"ה שלו שם עם השמש  צאת  קודם פעמים ג' אותו ואמור מצלח,
פעם  בכל ואמור יהוה , אל ובטחו  מן ה' תושיבני , לבטח מן י  סלה, ודומו  מן ה' תפלתי , מן י '
ותמלא אורחותי ותישר דרכי  את שתצליח  והנורא הגבור הגדול השם י "ה י "ה מלפניך  רצון יהי 
בעית  אי  ועוד - סלה . סלה סלה אמן אמן אמן הזה  היום חפצי  ותעשה לטובה  משאלותי 
לחן שתתנני וגו' הגדול השם י "ה י "ה  מלפניך רצון יהי ואמור, יתיה צלי  נש , לבר כלום למשאל

בעיני ולרחמים פלונית )לחסד בן לשלטון(פלוני צריך אתה אם גם - הזה . היום משאלותי  ותמלא
ותצליח . שלו  שם עם ז "פ ג "כ אמור  כלום ממנו לשאול

IIתהלים IIשימוש

ּת חטאוּ רגז וּ  ה)ואל פ ':(ד , ויקרא  [זוהר  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

קי"ג :)בחקותי בּ ארץ ](דף ׁש לוֹ ם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְונתּת י
ּפ תח, יוֹ סי  רבּ י  וגוֹ '. מחריד ואין ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְוּ ׁש כבּת ם
ּת חטאוּ , ואל רגז וּ  וגוֹ '. ּת חטאוּ ' ואל  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ'רגזוּ 
להרגּ יז  אדם בּ ן ׁש צּ רי# ּפ רׁש וּ הוּ , זה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
בּ ׁש עה אבל  ויפה. הרע , יצר על טוֹ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵיצר
מּט תוֹ , על ׁש וֹ כב אדם וּ בן הלּ ילה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ רד
בּ עוֹ לם, מתעוֹ ררים החּק ים על  ממנּ ים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌3◌ַ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

צריכים אדם וּ בני וּ מ ׁש וֹ טטים, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוהוֹ לכים
ולפחד  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  מלּ פני ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְלהחרד 
בתוֹ כם נפׁש וֹ  תּמ צא ׁש ֹּלא בּ ׁש ביל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
ׁש ֹּלא אדם לבן לוֹ  ויצטר# מהם, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוינּ צל
יעוֹ רר ׁש ֹּלא כּ די  מהם , בּ פיו מלּ ה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִיוֹ ציא
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עּמ וֹ . יּמ צאוּ  וֹלא אליו ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָאוֹ תם
סלה. ודּמ וּ  מׁש כּ בכם על בלבבכם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאמרוּ 

בּ פיו. דּ בּ וּ ר מהם י וֹ ציא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

IIתהלים IIזוהר 
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לדוד:אה מזמוֹ ר הנּ חילוֹ ת אל יהו�בלמנצּ ח האזינה �אמרי ©§©¥©¤©§¦¦§§¨¦£¨©©£¦¨§Ÿ̈
הגיגי: ואֹלהיג בּ ינה מלכּ י ׁש ועי לקוֹ ל אלי%'הקׁש יבה כּ י ¦¨£¦¦©§¦¨§©§¦©§¦¥¨¦¥¤

ואצּפ ה:�יהו�ד אתּפ לּ ל: ל% אער� בּ קר קוֹ לי ּת ׁש מע בּ קר ¤§©¨§Ÿ̈Ÿ¤¦§©¦Ÿ¤¤¡¨§©£©¤

רע לרוח 

וגו' האזינה ב)אמרי לפ:(ה, תהלים ה ][שימוש עד רק  בכונה תמיד יתיה צלי לקבלך  רע רוח  קאי  אי 
צדיק)פסוק תברך אתה זית (כי שמן קח  שלטון  גבי  עבודה לך יש  אם חן, ולמצוא - אזלה . והוא 

ורגליך. ידיך פניך ותמשח  השמש  ובביאת השמש  בזריחת  פעמים ג ' אותו  ואמור

IIתהלים IIשימוש

וזהּו – להתּפּלל רצ ֹון עת הּוא  זמן ּבקר ְְְְִֵֵֶֶַַָֹ
ְִָּתפּלה

ק וֹ ליה ' ּת ׁש מע ד )ּב קר פ ':(ה, במדבר [זוהר ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ר"ד.)בלק הוֹ ל#](דף היה אלעזר ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י 
אבּ א רבּ י חמיו, יוֹ סי ר בּ י  את  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלראוֹ ת
ואמר, אלעזר רבּ י  ּפ תח עּמ וֹ . הלכוּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוחבריו
איזה בּ קר, ה ' וגוֹ '. קוֹ לי' ּת ׁש מע בּ קר ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ'ה'

ׁש התעוֹ ררבּ קר אברהם ׁש ל בּ קר זה א לּ א ? ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב  כב )בּ עוֹ לם, אברהם(בראשית  ויּ ׁש כּ ם ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ קר אוֹ תוֹ  הבּ קר, כּ ׁש ּמ גּ יע  שהרי ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר.
לכּ ל , רצוֹ ן עת והוּ א בּ ע וֹ לם, ֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמתע וֹ רר
לצּ דּ יקים העוֹ לם, לכל  טוֹ ב ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְולעשׂ וֹ ת
להתּפ לּ ל  הוּ א ּת פלּ ה זמן ואז ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְולרׁש עים .

הּק ד וֹ ׁש . הּמ ל# ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

ּורפּוא ֹות רפאל מלאְך יֹוצא  ׁשעה ְְְְֵֵַַָָָָּבא ֹותּה
ְָּבידֹו

אוֹ תםועל כּ ל הבּ קר, ׁש בּ א בּ ׁש עה זה, ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
זמן  מנוּ חה, מ וֹ צאים הּמ ל# ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲאסירי
אוֹ תם ׁש כּ ן וכל  עליהם, הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
בּ ּק ׁש וֹ תיהם וּ מבק ׁש ים בּ ת ׁש וּ בה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש חוֹ זרים

הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל# זוֹ לפני  ׁש בּ ׁש עה מ-וּ ם ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש מוֹ , וּ רפאל דּ ר וֹ ם, לצד  אחד ממנּ ה ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌.◌ְ◌ֵי וֹ צא

בּ יד וֹ  רפוּ אה  מיני  יוֹ צאתוכל דּ רוֹ ם וּ מצּ ד . ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ּמ מ נּ ה הממנּ ה לאוֹ תוֹ  וּ מגּ יעה אחת ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַר וּ ח
לפני  הרפוּ אה וּ כׁש ּמ גּ יעה הרפוּ אה. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל
דּ ינוֹ  לבית ּפ וֹ קד הוּ א הוּ א, בּ רוּ # ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ יד  ׁש החיּ ים  מ0וּ ם בדין, יפּת חוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

בידיהם. ו ֹלא הוּ א, בּ רוּ # ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

– מֹודים עדן בגן הּצּדיקים ְְִִִֵֶַַַָנ ׁשמֹות
ּבניה על טֹוב  מליצה ְְְִִֶַַָָָָוהּׁשכינה

בּ ר וּ #וּ מּת וֹ   הּק דוֹ ׁש  רצה  רצוֹ ן, עת ׁש הוּ א ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
י ּמ צא אם האי ׁש . אוֹ תוֹ  זכ וּ ת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְהוּ א

בשוגג )בתפלּ ה לו  נחשב  לא ואם ׁש ה וּ א(יפה . אוֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ׁש עה בּ אוֹ תּה  עליו. חס  - ּת ׁש וּ בה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ על

ׁש כּ תוּ ב  המקנּ נוֹ ת , צּפ רים קוֹ ל (תהליםנ ׁש מע ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
צּפ ריםאׁש קד ) ואוֹ תן יקנּ נוּ . צּפ רים ׁש ם ר ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ִ◌

הוּ א. בּ רוּ # לּק ד וֹ ׁש  וּ מׁש בּ ח וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְמוֹ דוֹ ת
בּ עוֹ לם מתעוֹ ררת ה0חר  איּ לת  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואוֹ תּה 

לא)ואוֹ מרת, צפנ ּת (שם אׁש ר  טוּ ב# רב מה ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ועוֹ שׂ ה יוֹ צא, ממ נּ ה  אוֹ תוֹ  אז  וגוֹ '. ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִלּ יראי#

0נּ צטוּ ה. מה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל

ה' בידי ְִֵַָהרפּוא ֹות

כּ מ וֹ ואם  בידוֹ  רפוּ אה ׁש ּמ יני  ּת אמר ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כּ # ֹלא - ֹלאׁש אמרנוּ  רפוּ אה ׁש הרי ! ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

בּ ׁש עה אבל הּק דוֹ ׁש . הּמ ל# בּ ידי רק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָהיתה,
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רע:ה יגר% ֹלא אּת ה רׁש ע חפץ אל ֹלא עיני%וכּ י לנגד הוֹ ללים יתיצּ בוּ  ֹלא ¦¥¨¥¤©¨¨§ª§¨¦§©§§¦§¤¤¥¤

לאוֹ תוֹ  רפ וּ אה הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ּפ וֹ קד 
הממנּ ים המקטרגים וכל י וֹ צא, הוּ א ◌ִ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
אוֹ תּה  אז מּמ נּ וּ . ּפ וֹ חדים  רעוֹ ת מחל וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַעל
לוֹ  מוֹ ׁש יטה דּ רוֹ ם מצּ ד ׁש נּ סעה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָהר וּ ח
והכּ ל  נמצאת, הרפוּ אה והרי אדם, ֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלאוֹ תוֹ 

הוּ א. בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִבּ ידי

י ֹוסף ּובקר חסד ׁשל  ֵֶֶֶֶֶֹֹּבקר

ע"ב] ר"ד כּ תוּ ב[דף  זה ה)ועל  בּ קר(שם 'ה' ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌
ּת ׁש מע  בּ בּ קר  ה' כתוּ ב וֹלא קוֹ לי', ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִּת ׁש מע
ה וּ א אברהם ׁש ל הבּ קר לגבּ י אלּ א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִקוֹ לי .
בקר ׁש ני  ואצּפ ה'. ל # אער# 'בּ קר  ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָאמר.

ואחד ל ּמ ה אברהם, ׁש ל  בּ קר אחד  אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב יוֹ סף, ׁש ל מד )בּ קר  ה בּ קר(בראשית ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌

ודּ אי . מאיר מאיר , בּ קר וּ מתרגּ מים: ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְאוֹ ר ,
ל# אער # זּ ה מה ואצּפ ה, ל# אלּ אאער # ? ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  להדליק, ׁש לּ # נר ל# ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲאסדּ ר
קלב ) ה בּ קר(תהלים וּ לגבּ י  למׁש יחי . נר ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָערכּת י

נר ׁש ל ס דּ וּ ר ׁש אוֹ תוֹ  אמר, הוּ א יוֹ סף ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ל
הוּ א. ◌ֶׁש לּ וֹ 

מּכּלם י ֹותר ׁשּצּפה דוד ׁשל ִִִֵֶֶֶַַָָָֻהּׁשבח

ואצּפ הואצּפ ה , זּ ה  בּ ני מה כּ ל הרי  ? ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
לטוּ ב  וּ מח כּ ים מצּפ ים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ה 7דה, בּ המוֹ ת ואפלּ וּ  הוּ א, בּ רוּ # ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

העוֹ לם בּ ני  מכּ ל יוֹ תר דּ וד ׁש ל 0בח ?וּ מה ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
וה וּ א לי, אמרוּ  וכ# ׁש אלּת י , זה דּ בר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

מרח וֹ ק. ׁש בּ א אמת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְדּ בר

לא ֹורֹו א ֹור ּברא  יתּברְך ְְִֵַַָָָהּׁשם

היהא וֹ ר  הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש בּ רא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִראׁש וֹ ן
לסבּ ל  העוֹ למוֹ ת יכלוּ  ׁש ֹּלא עד ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵמאיר 

ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה עשׂ האוֹ תוֹ . ? ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש אר כּ ל  וכן בּ זה. זה להתלבּ ׁש  לאוֹ ר וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְאוֹ ר 
התקיּ מ וּ  הע וֹ למוֹ ת ׁש כּ ל עד  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָהאוֹ ר וֹ ת,

לסבּ ל . ויכלוּ  ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבק יּ וּ מם

צּפּוי לׁשֹון ואצּפה הּמלכּות  ּתּקן ְֲִִִֵֶַַַַָָדוד 

והתלבּ ׁש וּ וּ מ )וּ ם  דרגוֹ ת התּפ 0ט וּ  כּ # ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
כּ נפים נקראים  והם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְאוֹ ר וֹ ת,
יוֹ סף, ׁש ל  זה לבקר ׁש ּמ גּ יעים עד  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים,

העליוֹ נ  האוֹ ר וֹ ת  כּ ל לוֹ קח  וּ מּת וֹ #והוּ א ים. ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
זיווֹ  ּת לוּ יים, בּ וֹ  העליוֹ נים האוֹ ר וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
העוֹ לם סוֹ ף עד העוֹ לם מּס וֹ ף ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶעוֹ לה
ֹלא ׁש לּ מּט ה ׁש העוֹ למוֹ ת עד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,
כּ ּס וּ י  זה, נר והתקין דוד בּ א לסבּ ל . ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיכוֹ לים
וּ להעמיד  בּ וֹ  להתכּ ּס וֹ ת יוֹ סף ׁש ל זה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְלבקר
זה ועל הזּ ה, הנּ ר בּ סדּ וּ ר ׁש לּ מּט ה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָעוֹ למוֹ ת
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ואצּפ ה, ל# אער# בּ קר ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָכּ תוּ ב

לז) טה וֹ ר .(שמות זהב נר ,ויצּפ הוּ  שאותו (ומשום ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וכו') בו תלוי  ׁש ל דוד הוּ א הנּ ר ׁש אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם

כ ּס וּ י  יהיה  ׁש הוּ א אמר תלוּ י , וּ בוֹ  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד
ואמר, וּ נׁש קוֹ , א בּ א רבּ י בּ א הזּ ה. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַלבּ קר
דּ בר ל ׁש מע רק ל דּ ר# יצאתי  ֹלא ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִאלמלא

דּ י - !לי זה ֶ◌ַ◌ִ◌

ועֹומד עֹולה  היה  חטא  לא  ׁשאדם ְֵֶֶַָָָָָָֹעד 
מעץ נפרד היה ולא העלי ֹון האֹור  ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּבחכמת

ִַַהחּיים

רעּכ י  יגר   ֹלא אּת ה רׁש ע  חפץ אל  (ה,ֹלא  ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌.◌ְ◌ָ◌

בראשית :ה) פ ' בראשית  נב:)[זוהר ֹבּ א](דף
עוֹ לה היה חטא, ֹלא ׁש אדם  עד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְראה,
היה וֹלא העלי וֹ ן האוֹ ר בּ חכמת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְועוֹ מד
ּת אותוֹ  ׁש הגדּ יל  כּ יון החיּ ים. מעץ ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנפרד

IIתהלים IIזוהר 
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עד  אחריהם נמׁש # למּט ה, ולרדת ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָלדעת 
הּט וֹ ב  ועזב רע וידע החיּ ים, מעץ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פרד
אל  ֹלא 'כּ י כּ תוּ ב זה ועל  רע'. יגוּ ר; ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹלא
ׁש נּ מׁש # מי  רע'. יגר# ֹלא אּת ה רׁש ע ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָחפץ

החיּ ים. עץ עם דּ ירה לוֹ  אין רע, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַאחר

רע! ׁשּנקרא  זה מי  – רע יגּורָך ְְְִִֶֶַָָֹלא 

רעּכ י  יגר   ֹלא אּת ה רׁש ע  חפץ אל  (ה,ֹלא  ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌.◌ְ◌ָ◌

בראשית :ה) פ' בראשית נו:)[זוהר ◌ְ◌ַ◌ַו יּ רא](דף
יצר וכל בּ ארץ  האדם רעת רבּ ה כּ י  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִה'

ּפ תח, יהוּ דה רבּ י לבּ וֹ . ה)מחׁש בת  (תהלים  ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
רע'. יגר # ֹלא אּת ה  רׁש ע חפץ אל ֹלא ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ'כּ י
ראה, בּ א אבל וּ בארנוּ ה וּ . נאמר  זה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
יטמא אחריו, ונמׁש # הרע בּ יּ צר  ׁש נּ דבּ ק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  אוֹ תוֹ , ויט ּמ אוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִהוּ א

היוּ ּכ י  הרעוֹ ת כּ ל - האדם רעת רבּ ה ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש היוּ  עד חטאם נׁש לם ו ֹלא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים,

לח נּ  דּ מים  הםׁש וֹ פכים וּ מי  הארץ. על ם ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
הארץ  על דּ רכּ ם מׁש חיתים זהוּ ׁש היוּ  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

רע, רק כּ אן כּ תוּ ב היּ וֹ ם. כּ ל רע רק ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
וכתוב] רע, יגרך [לא ׁש ם  (בראשיתוכתוּ ב ְ◌ָ◌ָ◌

ה'.לח) בּ עיני רע יהוּ דה בּ כוֹ ר ער ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַויהי

ר ׁש ע אמר אינוֹ  רע וכי  יוֹ סי, אמרר בּ י  ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
על  ידוֹ  הרים אפלּ וּ  - רׁש ע ֹלא. ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָלוֹ ,
נקרא דבר, לוֹ  עשׂ ה ׁש ֹּלא גּ ב על  אף  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲחבר וֹ ,

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ב )רׁש ע, לר ׁש ע (שמות ויּ אמר ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ּת כּ ה. אלּ א כתוּ ב , ֹלא הכּ ית רע#. תכּ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָלּמ ה
דּ ר כּ וֹ  ׁש ּמ ׁש חית מי אלּ א נקרא ֹלא רע ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲאבל
כּ ח ונוֹ תן הארץ, את וּ מטּמ א עצמוֹ  ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מטּמ א
ׁש כּ תוּ ב  רע , ׁש נּ קראת  הּט מאה לר וּ ח ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְוחזק
וֹלא בּ פלטרין נכנס  וֹלא היּ וֹ ם. כּ ל רע ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַרק 
מסּת לּ קת ׁש בּ זה מ0וּ ם ׁש כינה, ּפ ני ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶר וֹ אה

לנוּ  וּ מ נּ ין העוֹ לם. מן מיּ עקב.ׁש כינה ? ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ׁש יּ ׁש  חׁש ב ׁש כינה, מּמ נּ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש הסּת לּ קה

רוּ ח בּ עוֹ לם התחזּ קה ׁש בּ גללם בּ בניו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְּפ סוּ ל 
אוֹ תּה . וּ פגם מה לּ בנה האוֹ ר  ונגרע  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַהּט מאה

ל ּמ ה ּת אמר אתואם מטּמ א זה מ0וּ ם ? ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
כּ ל  יעקב. מעל ׁש כינה והסּת לּ קה ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש 
עצמ וֹ  וּ מט ּמ א דר כּ וֹ  ׁש ּמ טּמ א אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
ולכן  הּט מאה, ר וּ ח את מחזּ ק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א

רע. נקרא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ טמא

הּזה ּבעֹולם  י ֹותר אדם בֹו ׁשּנטמא ְְִֵֵֶֶַָָָָָחטא 
לריק זרעֹו ׁשּׁשֹופְך מי  - הּבא ְִִֵֶַַָָָָּובעֹולם

לח ּנם זרע  ְִִֶַָּומ ֹוציא 

רעּכ י  יגר   ֹלא אּת ה רׁש ע  חפץ אל  (ה,ֹלא  ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌.◌ְ◌ָ◌

וישב:ה) פ ' בראשית  קפח.)[זוהר ◌ַ◌ֵ◌ַויּ רע ](דף 
רבּ י  אתוֹ . גּ ם ויּ מת עשׂ ה אׁש ר ה' ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ עיני

ּפ תח, יא)חיּ יא זרע#(קהלת  את זרע בּ בּ קר  ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
כּ ּמ ה ראה בּ א  וג וֹ '. יד# ּת נּ ח אל  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְולערב
וּ להזּ הר מחטאיו להזּ הר  לאדם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָראוּ י 
מ0וּ ם הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ יו
בּ עוֹ לם הם ממנּ ים וכ ּמ ה ׁש לוּ חים  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה
את ור וֹ אים  וּ מׁש וֹ טטים הוֹ לכים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

עליו וּ מעידים האדם בּ ני  [ז"חמעשׂ י  ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ֹלאעליהם] זה בּ גלל בּ ּס פר. כּ תוּ בים והכּ ל  ,ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

ׁש ל  ּפ ניו ּת אר  ר וֹ אה וֹלא ל ּמ חצּ ה  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנכנס
'ֹלא כּ אן  כּ תוּ ב ׁש לּ מדנוּ , כּ מוֹ  י וֹ מין, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעּת יק
רע  יהוּ דה בּ כוֹ ר ער ויהי  וכתוּ ב רע', ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְיגר#

כּ תוּ ב כּ # וּ מ0וּ ם ה', א)בּ עיני ידיכם(ישעיה ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש יּ רא האיׁש  ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי מלאוּ . ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָדּ מים
ויטהר רעה , מדּ ר # ׁש מוּ ר ויהיה ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵמר בּ וֹ נ וֹ 

בּ י  להׁש ּת דּ ל וּ ראה,עצמוֹ  וּ בא רבּ וֹ נוֹ . ראת ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌
האדם בהם ׁש נּ טמא החטאים אוֹ תם  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 
בוֹ  ׁש נּ טמא  חטא זהוּ  הזּ ה, בּ עוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵיוֹ תר
מי  - הבּ א  וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם יוֹ תר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָאדם
בּ יּ ד  לחנּ ם זרע וּ מוֹ ציא לריק זרעוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ פ#

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ וֹ , ונטמא ברגל ה)אוֹ  (תהלים ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
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רע'. יגר# ֹלא אּת ה ר ׁש ע  חפץ אל  ֹלא ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ'כּ י 

רעּכ י  יגר   ֹלא אּת ה רׁש ע  חפץ אל  (ה,ֹלא  ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌.◌ְ◌ָ◌

ויחי:ה) פ' בראשית  רי"ט:)[זוהר  ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,](דף
מתר צּ ה הוּ א בּ ר וּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 
בּ ין  ימים ׁש ֹלׁש ים עליו  קוֹ רא והכּ ר וֹ ז ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְבּ וֹ ,
כּ ל  שׂ מחים, הצּ דּ יקים כּ ל העדן, גּ ן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַצדּ יקי
אוֹ תוֹ  ׁש ל מקוֹ מוֹ  וּ מעּט רים בּ אים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
בּ יניהם. דּ יּ וּ ר וֹ  את למדּ ר ׁש יּ בא עד ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק
בּ גּ יה נּ ם עליו קוֹ רא הכּ ר וֹ ז ה וּ א , רׁש ע ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם
כּ לּ ם הר ׁש עים וכל [עליו], יוֹ ם ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש ֹלׁש ים
חדׁש  דּ ין ׁש הרי  וי , ּפ וֹ תחים: כּ לּ ם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ֲעצוּ בים.
כּ ּמ ה ּפ לוֹ ני . ׁש ל  בּ גללוֹ  כּ עת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמתע וֹ רר
וּ מק דּ ימים כּ נגדּ וֹ  מזדּ ּמ נים החק ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְׁש וֹ מרי 
וכלּ ם לׁש כנוֹ . א וֹ י לרׁש ע אוֹ י וי , ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַלוֹ :
גמוּ ל  כּ י  רע  לרׁש ע אוֹ י ואוֹ מרים: ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְּפ וֹ תחים

זּ ה מה לּ וֹ . יעשׂ ה ידיו [טעם]ידיו ?גּ מוּ ל ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לכֹלל יצחק , רבּ י ׁש זּ וֹ נה[להוציא]אמר מי  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש הרי  לריק. זרעוֹ  וּ להׁש חית להוֹ ציא ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְביד וֹ 
נקרא ׁש נינ וּ , לריק זרע וֹ  ׁש ּמ וֹ ציא מי  כּ ל  ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש כינה  ּפ ני  רוֹ אה וֹלא ׁש כּ תוּ ב רע , ה), (תהלים  ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
רע', יגר # ֹלא אּת ה  רׁש ע חפץ אל ֹלא ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ'כּ י

לב )וכתוּ ב רע.(בראשית  יהוּ דה בּ כ וֹ ר  ער ויהי ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ר ׁש ע  לא וֹ תוֹ  אוֹ י - רע לרׁש ע אוֹ י כּ אן, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאף
ידיו  גמוּ ל כּ י רע, עצמ וֹ  ׁש עשׂ ה רע, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
להוֹ ציא בידוֹ  ׁש זּ וֹ נה מי לכ ֹלל - לּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵיעשׂ ה 
אוֹ תוֹ  טוֹ רדים ולזה לריק, זרע וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש חית

מכּ לּ ם. יוֹ תר העוֹ לם ◌ָ◌3◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

לר ׁש ע בּ א  אוֹ י כּ תוּ ב ׁש הרי  .[רע]תראה, ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
רע  לּמ ה לר ׁש ע, אוֹ י ׁש כּ תוּ ב ?כּ יון ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

רע, עצמוֹ  ׁש עשׂ ה ׁש אמרנוּ , כּ מ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
ֹלא וזה עוֹ לים וכלּ ם רע, יגר# ֹלא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ְוכתוּ ב

רׁש עי  ׁש אר  ּת אמר , ואם ׁש הרגוּ עוֹ לה. ם ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
אדם ֹלאבּ ני והוּ א ע וֹ לים  כּ לּ ם ראה , בּ א ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌

הּט עם מה אדםע וֹ לה. בּ ני הרגוּ  הם ? ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
דּ מים ׁש פ# מּמ ׁש , בּ ניו הרג  וזה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים,
ֹלא הע וֹ לם ר ׁש עי בּ ׁש אר  ראה, בּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ַר בּ ים.
ויּ רע  כּ תוּ ב וכאן ה', בעיני ו יּ רע ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָכתוּ ב

הּט עם מה עשׂ ה. א ׁש ר  ה' מ0וּ םבּ עיני ? ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
רבּ י  אמר  ׁש נינוּ , ארצה. וׁש חת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
לוֹ  ׁש אין בּ עוֹ לם  חטא ל# אין  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְיהוּ דה,
ׁש ֹּלא רׁש ע ל# ואין לזה , ּפ רט ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה
ֹלא ׁש כּ תוּ ב לזה, ּפ רט ׁש כינה ּפ ני ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶר וֹ אה
אׁש רי  יצחק, רבּ י אמר  כּ לל. רע , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְיגר#
הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

כּ תוּ ב ס)עליהם צדּ יקים(ישעיה כּ לּ ם ועּמ # ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌3◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ייר ׁש וּ  לעוֹ לם זּ ה מה ארץ. יירׁש וּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ לם

ׁש כּ תוּ בארץ  כּ מוֹ  יהוּ דה, ר בּ י אמר (תהלים? ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
החיּ ים.קטז) בּ ארצוֹ ת ה' לפני ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶאתהלּ #

מלמעלה קֹול  ׁשֹומעים היּו ׁשחטא ּו ְְְְִִֶֶֶַָָָטרם
פֹוחדים ולא  העליֹונה החכמה את  ְְְְְֲִִֶֶַָָָָֹויֹודעים 
יכלּו לא  ׁשּלמּטה קֹול  אפּלּו ׁשחטא ּו ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹּכיון 

ּבֹו ֲַֹלעמד 

רעּכ י  יגר   ֹלא אּת ה רׁש ע  חפץ אל  (ה,ֹלא  ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌.◌ְ◌ָ◌

-דף :ה) תשא כי פ' שמות  ֹבּ א](קצ "ג :)[זוהר 
ועוֹ מד  עוֹ לה היה אדם, חטא טרם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ראה,
מעץ  נפרד היה וֹלא העליוֹ ן, האוֹ ר  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמת
לדעת ּת ׁש וּ קתוֹ  ׁש הגדּ יל כּ יון ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים.
ׁש נּ פרד  עד  אחריהם, נמ ׁש # למּט ה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְולרדת
ולכן  הּט וֹ ב. ועזב  רע וידע  הח יּ ים, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵמעץ

ה)כּ תוּ ב אּת ה(תהלים ר ׁש ע חפץ אל  ֹלא 'כּ י  ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
דּ יּ וּ ר לוֹ  אין בּ רע, ׁש נּ מׁש # מי רע'. יגר # ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ְֹלא
ׁש וֹ מעים הי וּ  ׁש חטאוּ , וטרם החיּ ים. עץ ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִעם
החכמה את וי וֹ דעים מלמעלה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִקוֹ ל
אפלּ וּ  ׁש חטאוּ , כּ יון פוֹ חדים. ו ֹלא ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה

בּ וֹ . לעמד  יכלוּ  ֹלא ׁש לּ מּט ה ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶקוֹ ל

בּ ׁש עהּכ מוֹ  ישׂ ראל, ׁש חטאוּ  טרם זה, ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
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מהם העברה סיני, הר  על י שׂ ראל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עמדוּ 
ׁש ל  בּ ּט וּ ל  אז ׁש הרי הזּ ה, הנּ חׁש  ׁש ל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌3זהמּת וֹ 
מהם, אוֹ תוֹ  ודחוּ  בּ עוֹ לם, היה הרע ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
וֹלא למעלה , ועל וּ  הח יּ ים בּ עץ  נאחזוּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְואז
ר וֹ אים והיוּ  מכּ ירים היוּ  אז  למּט ה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָירדוּ 
הוּ ארוּ , ועיניהם העלי וֹ נוֹ ת, ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאסּפ קלרי וֹ ת
אוֹ תם חגר  ואז ול ׁש מע. לה כּ יר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְושׂ מחוּ 
אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ל  בּ חגוֹ רוֹ ת ה וּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

לׁש ל  יוּ כל ׁש ֹּלא הּק דוֹ ׁש  עליהםה0ם ט ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌
כּ ברא ׁש וֹ נה. אוֹ תם יטּמ א וֹלא ה זּ ה, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 
א וֹ תן  כּ ל  מהם העבר וּ  בּ עגל , ׁש חטא וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון 
מהם  והעברה העליוֹ נים, והאוֹ ר וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רגוֹ ת 
הּק דוֹ ׁש  מה-ם  ׁש התע ּט ר וּ  הזּ ין כּ לי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲחגוֹ רת
הרע  הנּ חׁש  עליהם והמׁש יכ וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן,

כּ #כּ מּק דם, ואחר העוֹ לם. לכל  מות וגרמוּ  ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
כּ תוּ ב  אתמה ישׂ ראל בּ ני  וכל  אהרן  ויּ רא ? ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

מ גּ ׁש ת ויּ יראוּ  ּפ ניו עוֹ ר קרן והנּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹמׁש ה
◌ָ◌ֵאליו.

בּ ראׁש וֹ נהבּ א כּ תוּ ב  מה יד )?וּ ראה, (שמות  ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וכלּ ם הגּ דלה. היּ ד  את ישׂ ראל ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
נא וֹ רים העלי וֹ נים הזּ הרים את  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָראוּ 

ׁש כּ תוּ ב הּמ אירה, כ )בּ אסּפ קלריה וכל (שם ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ר וֹ אים הי וּ  היּ ם  ועל הּק וֹ ֹלת. את ראים  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָהעם
אחר ואנוה וּ . אלי זה ׁש כּ תוּ ב פוֹ חדים, ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְוֹלא
יכ וֹ לים היוּ  ֹלא ה ּס רסוּ ר  ּפ ני  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חטא וּ ,

כּ תוּ ב  מה אליו.לראוֹ ת. מ גּ ׁש ת  ו יּ יראוּ  ? ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
בּ הם כּ תוּ ב  מה ראה, בני וּ בא ויּ תנצּ לוּ  ? ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

ׁש העבר וּ  חוֹ רב, מהר  עדים את ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
בּ הר בהם ׁש התח בּ ר וּ  זין כּ לי  א וֹ תם  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵמהם
הרע. הנּ חׁש  אוֹ תוֹ  י ׁש ֹלט ׁש ֹּלא כּ די ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִסיני ,

כּ תוּ ב  מה מהם, ׁש העברוּ  יּק חכּ יון וּ מׁש ה ? ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌
מן  הרחק לּמ חנה מחוּ ץ לוֹ  ונטה האהל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶאת
הזּ ה הּפ ס וּ ק מה אלעזר, ר בּ י  אמר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חנה.

ׁש העבר וּ לזה מׁש ה ׁש יּ דע  כּ יון א לּ א ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌
הרי  אמר, עלי וֹ נים, זין כּ לי אוֹ תם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ שׂ ראל
לדוּ ר יבא הרע הנּ חׁש  והלאה  מכּ אן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַודּ אי
בּ יניהם, כּ אן הּמ קדּ ׁש  יעמד ואם ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם.
ונטה האהל את יּק ח  וּ מ ׁש ה  - מיּ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיטמא.
מ0וּ ם הּמ חנה. מן הרחק לּמ חנה מחוּ ץ ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִלוֹ 
הרע  הנּ חׁש  יׁש ֹלט אז ׁש הרי  ראה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶׁש ּמ ׁש ה

לכן. מּק דם היה 0ֹּלא ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַמה

ּכׁשר זרע על ְְִֵֵֶַַַָלהתּפּלל

רעּכ י  יגר   ֹלא אּת ה רׁש ע  חפץ אל  (ה,ֹלא  ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌.◌ְ◌ָ◌

אמור:ה) פ' ויקרא  צ'.)[זוהר  ּפ תח](דף ◌ַ◌ָעוֹ ד
ה' אני  כּ י בּ עּמ יו זרעוֹ  יחלּ ל וֹלא ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמר ,

זרע מק דּ ׁש וֹ . ׁש ּמ וֹ ציא  מי כּ ל  ראה, בּ א ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
ׁש כינה, ּפ ני  לראוֹ ת ז וֹ כה ֹלא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלבּט לה ,

ׁש כּ תוּ ב רע, ה)ונקרא אל (תהלים ֹלא 'כּ י ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
מי  זה רע'. יגר# ֹלא אּת ה ר ׁש ע  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָחפץ
אחרת בּ א0ה אוֹ  בּ יד וֹ , א וֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ וֹ ציא
אוֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ ציא ּת אמר  ואם כּ ׁש רה. ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינּה 

גּ ם כּ # מתעבּ רת, ׁש אינּה  אלּ אבּ א0ה ֹלא. ? ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ׁש אמרנוּ . מהּק דוֹ ׁש כּ מ וֹ  אדם יב ּק ׁש  כּ ן  ועל ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ׁש ֹּלא  כּ ׁש ר , כּ לי  ל וֹ  ׁש יּ זמין  הוּ א יפגּ ם בּ רוּ ! ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
כׁש ר,זרעוֹ  ׁש ֹּלא בּ כלי זרע ׁש ּמ וֹ ציא מי . ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

זרע וֹ . את ׁש ּפ וֹ גם למי  אוֹ י  זרעוֹ . את ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵּפ וֹ גם
ׁש עוֹ מד  בּ כהן - כּ # אדם בּ ני בּ ׁש אר ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ מה
על  עליוֹ נה בּ קד0ה ׁש לּ מעלה כּ מוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה

וכּמ ה. כּ ּמ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחת

עֹולים ואין י ֹורדים  וחטא  ּפגם ְְְְְִִֵֵֵַמאֹותֹו

רעֹלא  ה)יגר  ויקהל:(ה, פ ' שמות  (דף[זוהר ְ◌.◌ְ◌ָ◌

בּ אוֹ תוֹ ]רי"ד:) אוֹ תוֹ  ׁש דּ נים  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ּפ וֹ גם היה אם בּ מעשׂ יו. מסּת כּ לים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ לם,
בּ בשׂ רוֹ , ׁש חתוּ ם ה ּק דׁש  בּ רית ס וֹ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶאת

האר וֹ ן  את ּפ וֹ גם -(הברית)ועכׁש ו בּ זה  ׁש לּ וֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
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און: ּפ עלי כּ ל יהו�זשׂ נאת יתעב וּ מרמה דּ מים איׁש  כזב דּ ברי :�ּת אבּ ד ¨¥¨¨Ÿ£¥¨¤§©¥Ÿ§¥¨¨¦¨¦¦§¨§¨¥§Ÿ̈
בּ יראת%:ח קדׁש % היכל אל אׁש ּת חוה בית% אבוֹ א חסדּ % בּ רב יהו�טואני ©£¦§Ÿ©§§¨¥¤¤§©£¤¤¥©¨§§§¦§¨¤§Ÿ̈

ׁש וֹ ררי� למען בצדקת% דּ רכּ %:(הושר)נחני לפני נכוֹ נהיהיׁש ר בּ פיהוּ  אין כּ י §¥¦§¦§¨¤§©©§¨©§©§¨©©§¤¦¥§¦§¨

יחליקוּ ן: לׁש וֹ נם גּ רוֹ נם ּפ תוּ ח קבר הוּ וֹ ת אֹלהיםיאקרבּ ם יּפ לוּ 'האׁש ימם ¦§¨©¤¤¨©§¨§¨©£¦©£¦¥¡¦¦§

בּ וֹ  מסּת כּ לים בּ צּ דּ יקים. חלק  אין ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָלזה
ׁש ל  מ כּ לל אוֹ תוֹ  וּ מוֹ ציאים אוֹ תוֹ , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְודנים
אדם, ׁש ל מכּ לל  אוֹ תוֹ  ׁש הוֹ ציאוּ  כּ יון ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָאדם.
האחרים כּ ל ׁש ל מכּ לל  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמוֹ ציאים
לאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  ונוֹ תנים עוֹ לם, לח יּ י ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶׁש נּ וֹ עד וּ 

האדם.(ארון) גּ וּ ף  ׁש ל בּ ּס וֹ ד נכלל ׁש אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַצד
ׁש ּמ כניסים לוֹ  אוֹ י  - צד לאוֹ תוֹ  ׁש נּ מסר ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
לעוֹ למים. מ 0ם יוֹ צא ו ֹלא לגּ יהנּ ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַאוֹ תוֹ 

כּ תוּ ב, זה סו)על בּ פגרי (ישעיה  וראוּ  ויצאוּ  ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נּ ׁש אר וּ  א וֹ תם וגוֹ '. בּ י  הּפ ׁש עים ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאנׁש ים

אדם. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמכּ לל

תׁש וּ בהוה דּ ברים עשׂ ה כּ ׁש ֹּלא הלּ לוּ , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש ראוּ יה ּת ׁש וּ בה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה,
לוֹ  טוֹ ב זה, כּ ל ועם מע שׂ יו. כּ ל על  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְלכּס וֹ ת
ׁש הגּ וּ ף  זמן כּ ל ׁש הרי לארוֹ ן, יכּ נס  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
נכנסת וֹלא נדּ וֹ נית הנּ ׁש מה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵעוֹ מד,
עליוֹ נים חסידים לאוֹ תם ּפ רט ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלמקוֹ מּה ,
אׁש רי  גּ וּ פם. עם לעלוֹ ת  ׁש ראוּ יים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים
מ0וּ ם הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶחלקם
ה וּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני ק ׁש ה חטא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אין
בּ רית אוֹ ת את וּ פוֹ גם ׁש ּמ ׁש ּק ר  זה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
ועל  ׁש כינה, ּפ ני  רוֹ אה אינוֹ  וזה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ,

כּ תוּ ב, זה לח)חטא בּ כוֹ ר(בראשית ער ויהי  ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
וכת וּ ב, ה'. בּ עיני  רע ה)יהוּ דה  'ֹלא(תהלים ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ר ע'.יגר# ְ◌3◌ְ◌ָ◌

על ב ּלילה עֹולה ּכׁשהּוא - לאדם  ְְֵֶֶַַַָָָָָעצה
הּמלכּות את עליו לק ּבל  צרי ְך ְְִִֵֶַַַָָָָמּטתֹו,
למסר ּולהקּדים  ׁשלם ּבלב  ְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹׁשּלמעלה 

מּכל נּצֹול ּומּיד נפׁשֹו, ּפקד ֹון את ְְְִִִִֶַָָָָלפניו
הרעֹות הר ּוחֹות ּומּכל  הרעֹות ֲִַַָָָָָָה ּמחל ֹות

ׁשֹולטים עליוולא ְְִָָֹ

אׁש ּת חוה ואני בית  אבוֹ א  חסדּ   ּב רב ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ּב יראת  קדׁש   היכל  ח)אל :(ה, ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

יא .] דף  הזוהר ספר הקדמת  עצה[זוהר ראה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹבּ א
מּט תוֹ , על  ב לּ ילה  עוֹ לה כּ ׁש הוּ א - ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
ׁש לּ מעלה הּמ לכ וּ ת את עליו לקבּ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי#
את לפניו  למסר  וּ להק דּ ים ׁש לם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ לב
הּמ חלוֹ ת מכּ ל נצּ וֹ ל וּ מיּ ד נפׁש וֹ , ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּפ קדוֹ ן
ׁש וֹ לטים וֹלא הרע וֹ ת הר וּ ח וֹ ת וּ מכּ ל ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהרעוֹ ת 
לבר # צרי # מּמ ּט תוֹ , כּ ׁש ּק ם וּ בבּ קר, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָעליו.
לפני  וּ להׁש ּת חווֹ ת לביתוֹ , וּ להכּ נס ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלרבּ וֹ נוֹ ,
יתּפ לּ ל  כּ # ואחר ר בּ ה, בּ יראה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵהיכל וֹ 
האבוֹ ת מאוֹ תם  עצה ויּק ח  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ תוֹ .

ׁש כּ תוּ ב  ה)הּק דוֹ ׁש ים , בּ רב (תהלים  'ואני  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ
היכל  אל אׁש ּת חוה בית# אבוֹ א ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַחסדּ #
צרי# ׁש ֹּלא ּפ ר ׁש וּ ה, כּ ; בּ יראת#'. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָקדׁש #
נמל# אם אלּ א הכּ נסת לבית להכּ נס ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
מ0וּ ם ויעקב, יצחק בּ אברהם ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני הּת פלּ ה ּת ּק נ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
אבוֹ א חסדּ # בּ רב ואני ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶהוּ א.
היכל  אל אׁש ּת חוה אברהם. זה - ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵבית#
יעקב. זה - בּ יראת# יצחק. זה - ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָקדׁש #
י כּ נס  כּ # ואחר בּ ראׁש , להכלילם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוצרי#
כּ תוּ ב  אז ּת פלּ תוֹ . ויתּפ לּ ל  הכּ נסת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלבית

מט ) י שׂ ראל (ישעיה אּת ה עב דּ י לי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר 
אתּפ אר. בּ # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר ה מזמור | לחודש א | ראשון 19ספר

ב�: מרוּ  כּ י הדּ יחמוֹ  ּפ ׁש עיהם בּ רב לעוֹ לםיבמּמ עצוֹ תיהם ב� חוֹ סי כל וישׂ מחוּ  ¦Ÿ£¥¤§Ÿ¦§¥¤©¦¥¦¨¨§¦§§¨¥¨§¨
ׁש מ%: אהבי ב% ויעלצוּ  עלימוֹ  ותס� יהו�יגירנּ נוּ  צדּ יק ּת בר� אּת ה �כּ י §©¥§¨¥¨¥§©§§§Ÿ£¥§¤¦©¨§¨¥©¦§Ÿ̈

ּת עטרנּ וּ : רצוֹ ן ¤§§©¨¨¦©כּ צּ נּ ה

הּקּב"ה עם ל ׂשמֹוח  הּצּדיקים ְֲִִִִִִַַַַָָעתידים
ְִָּכביכ ֹול

ותס וי שׂ מח וּ  ירנּ נוּ  לעוֹ לם ב  ח וֹ סי כל ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש מ  אהבי ב   ויעלצוּ  (ה,עלימוֹ  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

וישב:יב ) פ' בראשית קצג .)[זוהר גדוֹ ל ](דף  ◌ָ◌ִכּ י
ׁש ה וּ א - יכילנּ וּ  וּ מי מאד ונוֹ רא ה' ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְיוֹ ם
כּ לּ ם על ותּק יף  ועלי וֹ ן הכּ ל  על ,ׁש וֹ לט ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌3◌ָ◌

הצּ דּ יקים אׁש רי ׁש לטוֹ נוֹ . ּת חת ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְוכלּ ם
ּת מיד  בהם רוֹ צה ה וּ א  בּ ר וּ # ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
אוֹ תם וּ לשׂ ּמ ח הבּ א לע וֹ לם אוֹ תם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלזכּ וֹ ת 
עם לשׂ מח ׁש עתידים הצּ דּ יקים ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחת

ׁש כּ ת וּ ב הוּ א, בּ רוּ # ה)הּק דוֹ ׁש  (תהלים ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ותס# יר נּ נוּ  לעוֹ לם ב# חוֹ סי כל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ מחוּ 

ׁש מ #. אהבי  ב# ויעלצוּ  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָעלימוֹ 

ּתעטרּנּו רצֹון ּכּצּנה ה' צּדיק ּתברְך אּתה ְְְִִִֵֶַַַַָָָָּכי

צדּ יקּכ י  לראׁש  ּב רכוֹ ת צדּ יק ּת בר  אּת ה  ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌

יג) בראשית :(ה, פ' כד:)[זוהר השלמה(דף 

ז)מהשמטות  ׁש ֹּלא](סימן זמן כּ ל  אבד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק
נאמר ועליו אבד הׁש פע י"ט )יבא (ישעיה ָ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

נאמר הבּ רכה וּ בעת ויבׁש  יחרב ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְונהר 
ה') בּ רכוֹ ת(תהלים  צדּ יק ּת בר# אּת ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ'כּ י

צדּ יק'. ◌ִ◌ַֹ◌ְלראׁש 

IIתהלים IIזוהר 
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לדוד:או  מזמוֹ ר ה$מינית על בּ נגינוֹ ת בּ אּפ %�יהו�בלמנצּ ח אל ©§©¥©¦§¦©©§¦¦¦§§¨¦§Ÿ̈©§©§
תיּס רני: בּ חמת% ואל יהו�ג תוֹ כיחני רפאני�חנּ ני אני אמלל כּ י ¦¥¦§©©£¨§§©§¥¦¨¥¦§Ÿ̈¦ª§©¨¦§¨¥¦

העינים לחולי

וגו' באפך אל השמינית... על  בנגינות א)למנצח ו ]:(ו, לפרק תהלים לחוש[שימוש העינים. לחולי 
ויבהלו "יבושו  מן י ' כיצד, ושע "י. הוא  שלו  ושם ויתרפא. ימים שלשה ביום פעמים שבעה אותו 
ושע "י, שהוא  המזמור  מזה  היוצא והנורא הגבור הגדול השם מלפניך רצון יהי  . ואמור  וכו'. מאוד
והיכולת. הישועה לך  כי  בעיני  לי שיש  וחשישה לי  שיש  וחולי צער מכל שתושיעני הישועה בעל
מלפניך  רצון יהי  ואמור. צורך לעת ז "פ אותו לחוש  ביבשה בין בים  בין בצער שהוא למי  ועוד -

והיכולת. הישועה לך כי  צער מכל ותצילני שתושיעני הישועה בעל  ישעי 

IIתהלים IIשימוש

הּׁשכינה ּפני  רֹואים ְְְִִִִֵַָּבברית

מזמוֹ רלמנצּ ח  ה)מינית  על ּב נגינוֹ ת  ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

א)לדוד א]:(ו , ו , תורה  [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌

על  נאמר  הזה שמזמור דרשו  החברים
השמיני  ביום שניתנה אבאאהמילה רבי

ורבי  חותנו של הקיץ  למעון מטבריא  הלך
בכפר עברו כאשר  עמו , היה בנו יעקב
שילינו  הבית בעל מהם ביקש טרשא
ברית אצלו יהיה למחר כי יען אצלו,
זאת אבא א"ר לו, הנולד בנו  של מילה
פני  ולראות היא  מצוה של  הבקשה
היום כל שם  ישבו פה, נלין  השכינה

בתורה. עסקו הלילה אותו וכל ההוא,

צּדיקים נקראים החלק  ּבזה ׁשּנכנס ּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכיון

ואמרפתח אבא ס)רבי כלם(ישעי' "ועמך
וגו', ארץ" ירשו לעולם  צדיקים
מה מפני  החברים ביארו הרי  זה דבר

ישראל  כל וכי צדיקים, כלם ועמך כתוב
בהם יש רשעים כמה והלא הם, צדיקים
פושעים וכמה חוטאים כמה בישראל,

מצות על  כך שעוברים  אלא התורה,
משנה, של בסוד ישראל,למדנו הם זכאים

להקב "ה  רצון  של  קרבן שעושים
לקרבן , השמיני ביום בניהם שמקריבים
הטוב החלק בזה נכנסים  נימולים וכאשר

הקב "ה  שכתוב:של עולם", יסוד "וצדיק 
י) צדיק ,(משלי , של  החלק בזה שנכנסו  וכיון

צדיקים  ועל נקראים צדיקים, כלם ודאי  ,
ככתוב  ארץ ", ירשו "לעולם קיח)כן (תהלים

וגו', בם " אבא צדק  שערי לי  "פתחו
בו", יבאו  צדיקים לה' השער  "זה וכתוב
נצר צדיקים, ונקראים שנימולו אותן
הקב"ה שנטע הנטיעות מאותן נצר  מטעי,

עדן  יש בבגן ולכך מהן, אחת הארץ וזאת
הבא, בעולם טוב חלק לישראל להם

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

י"ב א. קפיטל על הדרש  זה אולי מסתפקים יש
דשייך יותר  נראה אבל השמינית, על  למנצח
לו  שתבוא הקפיטל זה של התפלות  כי לכאן,
אויביו, כל ויבהלו ושיבושו משאול שינצל רפואה

כאן  כמובא המילה מצות זכות  על נשען זה בכל 
א ' חלק של הדרשות ובשאר  הזהר (דף בדרשות 

הבינה,ב..צג:) עולם העליון עדן  בגן פירוש 
וזהו  מלכות , עד חסד מן הספירות ז ' הן  והנטיעות
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עצמי:�יהו� נבהלוּ  מאדד כּ י נבהלה יהו�(ואת)ונפׁש י �ואּת ה §Ÿ̈¦¦§££¨¨§©§¦¦§£¨§Ÿ§©¨§Ÿ̈

לז)שכתוב לעולם(שם ארץ, ירשו צדיקים
שביארנו  כמו לעולם, מהו ארץ, ירשו

שלנו  בין גבברייתא  זה ענין נדרש והרי
בחר שהקב"ה ישראל  הם זכאים החברים,
אות להם ונתן העמים שאר מכל  בהם

הזה, האות הברית זה בו  שיש מי  שכל
בריתו  נוטר הוא  אם לגיהנם יורד  אינו

ואינו כראוי אחר ברשות מכניסו שאין  ,
שמשקר מי  שכל המלך , של  בשמו  משקר
הקב"ה, של  בשמו שמשקר כמי  בזה

ה)שכתוב זרים(הושע  בנים כי בגדו  "בה'
ילדו".

הּנביא אלּיהּו לכבֹוד מיחד ּכּסא  להכין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֻצריְך
לּטֹוב ַָזכ ּור

מביאעוד שהאדם בשעה אבא רבי אמר
קורא הזה  בברית להכניסו בנו את
מה ראו ואומר, שלו לפמליא הקב"ה
נזדמן  שעה  באותה בעולם, עושה בריה
ובא טיסות בארבע העולם ומעופף  אליהו
להכין  האדם שצריך  למדנו ולכך  שמה,
של  הכסא זה ויאמר לכבודו , אחר כסא
עולה והוא שם, ישכן אל  לא, ואם ◌ַאליהו,
בתחלה וראה בוא  הקב"ה, לפני ומעיד 

יט )כתוב א' וגו',(מלכים אליהו פה לך מה
כי  צבאות אלהי לה' קנאתי "קנא וכתוב
לו  אמר  וגו', ישראל " בני בריתך  עזבו
הרושם שזה מקום בכל חייך הקב"ה
אתה בבשרם, בני אותו ירשמו הקדוש

עזבו, שישראל שהעיד והפה שם, תזדמן
הברית, זה מקיימים שישראל יעיד הוא
על  אליהו, נענש מה על  למדנו והרי 
הקב"ה: לפני  בניו על מלשינות שאמר 

הזה הברית על אלא מתקיים העולם  אין

ואמר עוד אבא רבי ה)פתח (שופטים

בהתנדב  בישראל פרעות "בפרוע
וברק  דבורה ראו זה מה ה '", ברכו עם
אין  למדנו כך  אלא זה, במקרא שפתחו
הזה, הברית על אלא מתקיים העולם

לג )שנאמר יומם(ירמי ' בריתי  לא "אם
זה על וארץ שמים שהרי וגו', ולילה"
שישראל  זמן כל ולפיכך מתקיימים,
וארץ  שמים חוקות הברית, זה מקיימים
ושלום שחס  זמן וכל  בקיומם, מתקיימים
וארץ  שמים הברית, זה מבטלים ישראל
נמצאות אינן וברכות מתקיימים, אין
אין  האומות שאר וראה  בוא בעולם ,
מבטלים כאשר אלא ישראל על שולטים 
שלא מהם, בטלו ומה הזה, ברית מהם
כן  ועל הברית, נתגלה ולא הפריעה עשו
וגו' ה' את ישראל בני  "ויעזבו כתוב
ה' את ויעזבו סיסרא", ביד אותם וימכר
לכל  והתנדבה דבורה שבאתה עד ממש ,
שונאיהם נכנעו אז הזה, בדבר ישראל
הקב"ה שאמר  שלמדנו וזהו תחתם
ולא הם ערלים ישראל והלא ליהושע,
ברית מקיימים ואין נתגלו ולא נתפרעו

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

המלכות. לומר רצה מנייהו, חד  ארץ והאי שאמר 
שליטתג. בזמן לבוא לעתיד היינו לעולם פירוש 

ויתראה יתגלה  אז הבא , עולם  שנקראת  הבינה
ארץ שנקראת המלכות  במדת דבקים  שישראל
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מתי: יהו�העד חסדּ %:�ׁש וּ בה למען ׁש יעני הוֹ  נפׁש י איןוחלּ צה כּ י ©¨¨¨§Ÿ̈©§¨©§¦¦¥¦§©©©§¤¦¥
לּ �: יוֹ דה מי ׁש אוֹ ל בּ  זכר% מּט תייגזבּ ּמ ות לילה בכל אשׂ חה בּ אנחתי עּת י ©¨¤¦§¤¦§¦¤¨¨©§¦§©§¨¦©§¤§¨©§¨¦¨¦

אמסה: ערשׂ י צוֹ ררי:חבּ דמעתי בּ כל עתקה עיני מכּ עס מּמ נּ יטעׁש ׁש ה סוּ רוּ  §¦§¨¦©§¦©§¤¨§¨¦©©¥¦¨§¨§¨§¨¦¤¦

יהו� ׁש מע כּ י און ּפ עלי בּ כיי:�כּ ל יהו�יקוֹ ל ּת חנּ תי�ׁש מע ¨Ÿ£¥¨¤¦¨©§Ÿ̈¦§¦¨©§Ÿ̈§¦¨¦

יקּ ח:�יהו� רגע:יאּת פלּ תי יבׁש וּ  יׁש בוּ  איבי כּ ל מאד ויבּ הלוּ  יבׁש וּ  §Ÿ̈§¦¨¦¦¨¥Ÿ§¦¨£§Ÿ¨Ÿ§¨¨ª¥Ÿ¨©

ולהכניע  לארץ להכניסם רוצה ואתה שלי ,
ה)שונאיהם ישראל(יהושע  בני את מול  שוב

לאשנית  הברית זה ונתגלה שנתפרעו ועד ,
שונאיהם, נכנעו ולא לארץ כאן נכנסו אף

הברית  זה לקיים ישראל שנתנדבו כיון 
חזרו  והברכות תחתם שונאיהם נכנעו כראוי

בישראל לעולם  פרעות "בפרוע  שכתב זה ,
ה'". ברכו עם צ"ג )בהתנדב  דף א' חלק .(זוהר 

ממנו פורשת אינה  השכינה ונוטרו זוכה 

ואמרפתח  יט )אחר אחזה(איוב  "ומבשרי
היה ומעצמי ומבשרי , מהו אלוה",

לומר , ממשצריך מבשרי  היא,אלא ומה ,
יא)שכתוב יעברו (ירמיה קדש "ובשר

ונאמר  יז)מעליך", בריתי (בראשית  "והיתה
שלמדנו שנרשם בבשרכם", זמן בכל 

האות, זה של הקדוש  רושם עם האדם
ממש, ממנו  להקב "ה , לחזות יכול  ממנו 

בו , נדבקת הקדושה זכהונשמה לא ואם
כתוב  מה מלטמאו, האות זה נטר שלא

ד ) לפי (איוב  יאבדו", אלוה "מנשמת

נשמר , לא הקב"ה של זוכה שהרושם ואם
ומתי ממנו, פורשת אינה השכינה ונוטרו 
האות  וזה  אשה  נושא כאשר עליו, תשרה

במקומו  ה"הנכנס וא"ו  של סוד שלמדנו ,
כאחד  ונקבהד הולכים זכר כדמיון

חסד  ובכן  אחד, והם כאחד נשתתפים
במדרגת ונתעטר  עליהם שורה עליון

הנקבה מדרגת ונמתקת .ההזכר

בעולם קדושים  ישראל הם זכאים  כן על 
הבא ובעולם הזה 

החכמה,עוד  אור זה אל הוא , כך אלו"ה למדנו 
הנקבה  נקרא ווזכר , יחד השתתפותם

נאחזת  הזה במקום  הקדושה  ונשמה זאלו "ה,

"ומבשרי כתוב  כן ועל הזה, באות תולה והכל
הכל , שלמות שזה אלו"ה", ממשאחזה  מבשרי

ממש האות  ישראל,מזה הם  זכאים  כן ועל 
הם זכאים  בהקב "ה , בו שדבקים  קדושים

הבא ובעולם  הזה כתוב בעולם עליהם  ד), (דברים

ולפיכך אלהיכם", בה' הדבקים "חיים"ואתם
היום ". צ"ד.)כלכם  דף א' חלק  .(זוהר

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

נקבה .ד . בחי' ומלכות זכר בחי' תפארת  לומר  רצה
הקדוש]. שבשם ו"ה  יחוד וזהו חסד ה.[המבלה "ד:

חכמה ואמא אבא מן הבאה  השפע היינו  עליון
בתפארת, פירוש  בדכורא תחלה  אתעטר  ובינה 
ידי שעל  היסוד ספירת יד על  למלכות  נשפע וממנו
ומתייחד  [המבהל"ד: שבה. הדינים נמתקים זה 

הוא]. ברוך הוי"ה הארתו.השם  זו דחכמתא נהירו 
היינו ונוקבא דכר ה ו אבא, החכמה מן השפע
אלו"ה . השם  הוא בכלל והכל ומלכות, תפארת 

יד ז . על  העולם לזה  נשתלשלת שהנשמה  פירוש
אחיזה לה  יש  ושם  ומלכות, תפארת של היחוד

משם שיונקת השפעהוחיבור 
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ימיני:אז  בּ ן ׁש  כוּ  דּ ברי על � ליהו� ׁש ר אׁש ר לדוד יהו�בׁש גּ יוֹ ן ¦¨§¨¦£¤¨©Ÿ̈©¦§¥¤§¦¦§Ÿ̈

והצּ ילני:'אֹלהי� רדפי מכּ ל ׁש יעני הוֹ  חסיתי יטרףג בּ % ּפ ן ¡©§¨¦¦¦¥¦¦¨Ÿ§©§©¦¥¦¤¦§Ÿ

מצּ יל: ואין ּפ רק נפׁש י זאת'אֹלהי�יהו�ד כּ אריה עשׂ יתי אם §©§¥©§¦Ÿ¥§¥©¦§Ÿ̈¡©¦¨¦¦Ÿ

בּ כּפ י: עול יׁש  ריקם:האם צוֹ ררי ואחלּ צה רע ׁש וֹ למי גּ מלּת י ירדּ ףואם ¦¤¨¤§©¨¦¨©§¦§¦¨¨£©§¨§¦¥¨¦©Ÿ

סלה: יׁש כּ ן לעפר וּ כבוֹ די חיּ י לארץ וירמס וי)ג נפׁש י יהו�זאוֹ יב קוּ מה ¥©§¦§©¥§¦§Ÿ¨¨¤©¨§¦¤¨¨©§¥¤¨¨§Ÿ̈

צוּ ית:� מׁש ּפ ט אלי ועוּ רה צוֹ ררי בּ עברוֹ ת הנּ שׂ א לאּמ יםחבּ אּפ % ועדת §©¤¦¨¥§©§§¨§¨¥©¦§¨¦¦¨©£©§ª¦

ׁש וּ בה: לּמ רוֹ ם ועליה יהו��יהו�טּת סוֹ בבךּ  ׁש פטני עּמ ים ידין §§¤¨§¨¤¨©¨¨§Ÿ̈¨¦©¦¨§¥¦§Ÿ̈

עלי:� וּ כתּמ י לבּ וֹ תיכּ צדקי וּ בחן צדּ יק וּ תכוֹ נן רׁש עים רע נא יגמר §¦§¦§ª¦¨¨¦§¨¨©§¨¦§¥©¦Ÿ¥¦

אֹלהים אֹלהיםיאצדּ יק:'וּ כליוֹ ת על לב:'מגנּ י יׁש רי ׁש יע מוֹ  §¨¡¦©¦¨¦¦©¡¦¦©¦§¥¥
יוֹ ם:'אֹלהיםיב בּ כל זעם ואל צדּ יק ׁש יגׁש וֹ פט ילטוֹ  חרבּ וֹ  ׁש וּ ב י ֹלא אם ¡¦¥©¦§¥Ÿ¥§¨¦¨©§¦§

שונאיך  להבריח 

וגו' לדוד א)שגיון ז]:(ז, לפרק תהלים ולהבריח[שימוש להזיקך אדם בני  יוכלו שלא  טוב הוא 
"אודה מן ל' שר. "אשר מן  א' עליון. א "ל הוא שלו ושם חוזרים. ואינון בתרך דאתי  שונאך
שונאי לב שהפכת כמו שונאי  לב שתהפוך עליון אל מלפניך  רצון יהי  ואמור. ב"ם דא"ל בחלוף
ממקור  אותה ותמלא חדשה קדרה קח שונא לך  יש  אם ועוד - השם. זה  בהזכירו אבינו אברהם 
ואתה שונאך במקום אותו ושפוך המזמור , סוף  עד באפך ה' "קומה מן פעמים ד' ואמור המים

ותכניע שתפיל עליון אל מלפניך רצון יהי  פעם בכל ואמור עליו פלונית )מתגבר בן אויבי(פלוני 
דיינא קדמי אותו  אמור דינא ליה דאית למאן ועוד - סלה . סלה סלה אמן אמן אמן לפני  וקמי 

זכות. לכף ותדינני  לזכות שתוציאני  עליון אל מלפניך רצון יהי  ואמור 

IIתהלים IIשימוש

הּׁשּגיֹון  מהּו - לדוד  ְִִִַַָָָׁשּגיֹון

דּ ברי ׁש גּ י וֹ ן על לה' ׁש ר אׁש ר לדוד ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ימיני  ּב ן  א)כוּ ׁש  שמות:(ז , [זוהר  ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

בשלח מ "ה .)פ' על ](דף זּ ה מה  ׁש גינוֹ ת, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל 
צרי#ׁש גינוֹ ת היה ׁש גיאוֹ ת על ,(לכתב )? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש נּ אמר  יט )כּ מוֹ  יבין.(תהלים  מי ׁש גיאוֹ ת ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
אבל]אלּ א הוא . ׁש נּ אמר[הכל  כּ מוֹ  ׁש גינוֹ ת, ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ז) היוּ (שם תׁש בּ חוֹ ת מיני לדוד'. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ'ׁש גּ י וֹ ן
רוּ ח עליהם להׁש רוֹ ת הנּ ביאים ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  י)נבוּ אה, א וּ פגע ּת (שמואל ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ולפניהם מהבּ מה ירדים נביאים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶחבל

מנגּ ן  לי  קחוּ  ועּת ה וכתוּ ב וגוֹ ', ותף ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֵנבל
וכל י וֹ תרוגוֹ '. לוֹ  ׁש הצטר# חבּק וּ ק  ׁש כּ ן  ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

אוֹ תוֹ  את וּ לב7ם הרוּ ח, לנחת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ִמכּ לּ ם,
וכן  נבוּ אה. ר וּ ח עליו להמׁש י # ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָמקוֹ ם,
ׁש עלה למׁש ה ּפ רט הנּ ביאים, כּ ל  כּ # ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְכּ מוֹ 
חלקוֹ  אׁש רי העוֹ לם. נביאי  ׁש אר כּ ל !על ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

ׁשל מּדּה ה ּוא האם קל  מּדת ּבחינת ְִִִִֵֵֶַַַָּבא ּור
ּדין  א ֹו ִֶֶחסד

ּב כל־ י וֹ ם אֹלהים  זעם ואל צדּ יק  ׁש וֹ פט  ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌

יב ) צו :(ז , פ ' ויקרא  ל:)[זוהר ◌ֶזה](דף 
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ּפ תח, חזק יּ ה רבּ י אהרן. קמה)קרבּ ן (תהלים ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
מעשׂ יו. בּ כל  וחסיד דּ רכיו בּ כל ה' ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
יׁש  כּ ּמ ה ׁש נינוּ , הרי דּ רכיו, בּ כל ה' ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
ׁש ֹּלא ר בּ וֹ נם בּ כבוֹ ד  להתבּ וֹ נן אדם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני 
ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל ׁש הרי  החוּ צה , מדּ רכּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִיסטוּ 
נברא ׁש העוֹ לם מ0וּ ם בּ עוֹ לם, ּת ל וּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהדּ ין
לה0מר אדם צרי # ולכן הדּ ין. על ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְועוֹ מד
ׁש וֹ רה ׁש הדּ ין הזּ מן את ידע  ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמחטאיו,
עליו. ׁש וֹ רה  הדּ ין - בּ ביתוֹ  יוֹ ׁש ב  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָעליו.
עליו, ׁש וֹ רה הדּ ין - הח וּ צה מבּ יתוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵיוֹ צא
יוֹ צא ֹלא. ואם לבית וֹ  י ׁש וּ ב אם ידע ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְוֹלא
הדּ ין  ׁש הרי וכּמ ה, כּ ּמ ה אחת על - ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַלדּ ר#

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כנגדּ וֹ . פה)יוֹ צא  לפניו (שם צדק ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ לבּק ׁש  להקדּ ים צרי# כּ # מ0וּ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְיהלּ #.
הדּ ין  מן ׁש יּ נּ צל כּ די הּמ ל# מלּ פני ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
בּ כל  ׁש הרי בּ עוֹ לם , ׁש וֹ רה ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ עוֹ לם. הדּ ין ׁש וֹ רה ויוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָיוֹ ם
הרי  לוֹ מר, יׁש  עּת ה י וֹ ם'. בּ כל זּ עם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ'ואל 
מקוֹ ם בּ כל אל  החברים, והתעוֹ ררוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָׁש נינ וּ ,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הוּ א, י)חסד  הגּ דל ,(דברים האל  ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֹ
אמרּת  ואּת ה  עליוֹ נה, חכמה ׁש ל  אוֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה
אלּ וּ  כּ ל הּפ ס וּ ק עזב יוֹ ם. בּ כל  זּ עם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְואל
עוֹ מדים ֹלא כּ ן, אם בּ זה. ואחז ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַה0מוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב וע וֹ ד, ט )הדּ ברים. גּ בּ וֹ ר,(ישעיה אל ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
אוֹ תוֹ  ׁש נּ עמיד אוֹ  בדין, אוֹ תוֹ  ׁש נּ עמיד  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶאוֹ 

◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְברחמים.

מהּפ כיםאלּ א  הרׁש עים ׁש מענוּ , כּ # ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אלּ וּ  בּ כל ל # ׁש אין לדין. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים 
ׁש ֹּלא הּק דוֹ ׁש  הּמ ל# ׁש ל  עליוֹ נים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְכּ תרים
בּ רחמים. ודין בּ דין, רחמים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְכלוּ לים

לדין. רחמים מה ּפ כים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְור ׁש עים

ע "א] ל"א בּ זה[דף  טוֹ ב יהוּ דה, רבּ י לוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
זּ עם אל  אלּ א גּ בּ וֹ ר , אל יוֹ םׁש כּ תוּ ב בּ כל ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌

בּ ין מהוּ  בּ דין, עוֹ מד וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל ׁש הרי ? ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ֹלא זכּ אים. ׁש ֹּלא בּ ין זכּ אים, העוֹ לם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש בּ ני 
ׁש מע וֹ ן. לרבּ י  לוֹ  ו ׁש אלוּ  בּ א וּ  ביד וֹ . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהיה
והרי  יוֹ ם, בּ כל זּ עם אל ודּ אי  להם, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
וּ לעּת ים דּ ין הוּ א לעּת ים  החברים, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵבּ אר וּ ה 
אל  הרי  העוֹ לם, בּ ני זוֹ כים אם רחמים. ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַהוּ א
אל  הרי  זוֹ כים, ֹלא ואם חסד. וה וּ א  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵעוֹ מד,
י וֹ ם. בּ כל  עוֹ מד זה ועל גּ בּ וֹ ר , ונקרא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵעוֹ מד,
אוֹ ר זהוּ  מקוֹ ם בּ כל אל הוּ א, נאה דּ בר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאבל

בּ כל (רב ) בּ קיּ וּ מ וֹ  ועוֹ מד העלי וֹ נה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה
ׁש כּ תוּ ב נו)י וֹ ם, היּ וֹ ם.(תהלים  כּ ל אל  חסד  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

ֹלא  בּ עוֹ לם, מתעוֹ רר הזּ ה ׁש אל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא
מלּ פני אחת  ׁש עה אפלּ וּ  לעמד העוֹ לם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָיכוֹ ל
בּ כל בּ עוֹ לם  ׁש ּמ תעוֹ ררים הּק ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ינים

ׁש כּ תוּ ביוֹ ם  זהוּ  ב ). תוֹ לדוֹ ת(בראשית אלּ ה  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
ּת קרי  אל בּ הבּ ראם, והארץ ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
ׁש ל  בּ התע וֹ ררוּ ת בּ אברהם, א לּ א ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ הבּ ראם 
אברהם וּ כׁש ּמ תע וֹ רר ע וֹ מדים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
בּ כל  ׁש נּ מצאים הדּ ינים אוֹ תם כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,
וֹלא החוּ צה אוֹ תם דּ וֹ חה הוּ א וי וֹ ם, ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָיוֹ ם
בּ כל  זּ עם ואל  ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  לפניו. ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים
אלּ א כת וּ ב, ֹלא יוֹ ם בּ כל זעוּ ם אוֹ  נזעם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיוֹ ם.
דּ וֹ חה דין, ׁש נּ מצא  וי וֹ ם יוֹ ם בּ כל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵזוֹ עם.
את וּ מב 7ם עוֹ מד  והוּ א החוּ צה , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  מב )הע וֹ לם. יצוּ ה(תהלים יוֹ מם ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
העוֹ לם יכוֹ ל ֹלא זה, ואלמלא חסדּ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַה'
עוֹ מד  הכּ ל ולכן אחד. רגע אפ לּ וּ  ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַלעמד
ֹלא גּ בּ וֹ ר . אל ׁש כּ תוּ ב  וזה אברהם. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמ0וּ ם
ה וּ א רמז ה זּ ה ה ּפ סוּ ק אלּ א גּ בּ וֹ ר, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
לאמ וּ נה ׁש ר וֹ מז הוּ א ורמז לאבוֹ ת, ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ר וֹ מז 
אל  י וֹ עץ ּפ לא ׁש כּ תוּ ב הּק דוֹ ׁש ה, ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה
החכמה ז וֹ  - ּפ לא ׁש לוֹ ם. שׂ ר עד  אבי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִגּ בּ וֹ ר
כּ מ וֹ  מהכּ ל, וּ מכּס ית ׁש ּמ פלאה ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה
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ויכוֹ ננה: דר� יפעל:ידקׁש ּת וֹ  לדלקים חצּ יו מות כּ לי הכין אוןטוולוֹ  יחבּ ל הנּ ה ©§¨©©§§¤¨§¥¦§¥¨¤¦¨§Ÿ§¦¦§¨¦¥§©¤¨¤
ׁש קר: וילד עמל יפעל:טזוהרה ׁש חת בּ  ויּ ּפ ל ויּ חּפ רהוּ  כּ רה עמלוֹ יזבּ וֹ ר ׁש וּ ב י §¨¨¨¨§¨©¨¤¨¨©©§§¥©¦Ÿ§©©¦§¨¨£¨

ירד: חמסוֹ  קדקדוֹ  ועל יהו�יחבראׁש וֹ  ׁש ם�אוֹ דה ואזּמ רה כּ צדקוֹ  §Ÿ§©¨§¢£¨¥¥¤§Ÿ̈§¦§©£©§¨¥

עליוֹ ן:�יהו� §Ÿ̈¤§

יז)ׁש נּ אמר דבר.(דברים מּמ # י ּפ לא כּ י  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ויוֹ צא ׁש 0וֹ פע עליוֹ ן נהר  זהוּ  - ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיוֹ עץ 
את וּ מׁש קה ל כּ ל י וֹ עץ וזה פוֹ סק. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְוֹלא
ׁש בּ ארנוּ  כּ מוֹ  אברהם, זה - אל ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ ל.
ׁש כּ תוּ ב  יצחק, זה - גּ בּ וֹ ר  הגּ דוֹ ל . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָהאל

בּ צּ ד הגּ בּ וֹ  ׁש אוֹ חז יעקב, זה - עד אבי ר. ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
שׂ ר ׁש לם. בּ ק יּ וּ ם וע וֹ מד הזּ ה וּ בצּ ד  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה
ׁש ל  ה0לוֹ ם ׁש הוּ א צדּ יק, זה - ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָׁש לוֹ ם
הגּ בירה. ׁש ל וֹ ם הבּ ית, ׁש ל וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
את ונׁש ק וּ  יהוּ דה ורבּ י חזקיּ ה רבּ י ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָבּ אוּ 
ׁש 0אלנוּ  חלקנוּ  אׁש רי ואמר וּ : בּ כוּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָידוֹ .
ׁש רוּ י  ׁש אּת ה הדּ וֹ ר אׁש רי  זה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶאת

◌ְבּ תוֹ כ וֹ .

מּדת את להׁשקיט הּלו ּיים את הניף ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַֹאהרן
ְַָה ּגב ּורה

יוֹ םואל ּב כל  יב )זּ עם  פ ':(ז , במדבר [זוהר ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌

קנ"א :)בהעלותך את](דף אהרן ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוהניף 
ׁש אל  יהוּ דה ר בּ י  ה'. לפני ּת נוּ פה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלויּ ם
את מניף  ה כּ הן היה  לּמ ה אבּ א, ר בּ י ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶאת

הדּ ברהלויּ ם למה מׁש ל ל וֹ , אמר ? ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מהדּ וֹ מה וכוֹ עס, בּ וֹ כה כּ ׁש הוּ א לתינוֹ ק ? ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

לפיּ סוֹ  כּ די  יה וּ דה,עוֹ שׂ ין רבּ י לוֹ  אמר  ? ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ די  אוֹ תוֹ  וּ מנענעים אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמניפין
◌ְ◌ַ◌ְלׁש ּת ק וֹ .

זּ אתאמר מלּ ה  יהוּ דה , יהוּ דה אבּ א, ר בּ י  לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֹ
בּ ּה  חקרּת  וֹלא ליד# והֹלא?בּ אה ! ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
מד בּ ר 0ּפ י # מה אזני# היאי ׁש מעוּ  כּ # ! ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  ורוֹ גזת, כּ וֹ עסת הגּ בוּ רה, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמדּ ת
מט ) חמס (בראשית כּ לי אחים ולוי  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן

ועברתם עז כּ י  אּפ ם ארוּ ר וכתוּ ב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ְמכרתיהם,
וּ מתק0ים מתגּ בּ רים ׁש הם לפי  קׁש תה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִכּ י
לכלּ וֹ ת דּ ין לע שׂ וֹ ת לצאת ועברתם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ אּפ ם
ׁש ה וּ א הכּ הן, אזי  העוֹ לם, בּ ני ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להכרית
הלויּ ם, ׁש ל  הצּ ד  אוֹ תוֹ  מניף העליוֹ ן , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד
וּ לׁש ּק ט לׁש כּ # כּ די הגּ ב וּ רה, מדּ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
מכּ ל  ה7ערוֹ ת ׁש יּ ׁש ּת בּ ר וּ  כּ די  וכעסּה , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָרגזּה 
כּ עין  יתחזּ קוּ , וֹלא יתגּ בּ רוּ  וֹלא ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵׁש וּ ליהן
ּת נוּ פה הלויּ ם את ׁש ּמ ניף הכּ הן זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌3דּ גמא
כּ די  ׁש לּ הן, ה גּ ב וּ רה ׁש ל ה צּ ד ׁש יּ ׁש קט ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די 
יהוּ דה ר בּ י  בּ א בּ עוֹ לם. הדּ ין יתע וֹ רר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
בּ עוֹ לם, ה דּ ינין וּ כׁש יּ תעוֹ רר וּ  ידיו. את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְונׁש ק
אברהם ויוֹ ם , יוֹ ם בּ כל הנּ מצאים הדּ ינים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
לחוּ ץ  אוֹ תם דּ וֹ חה ה וּ א  ה0לוֹ ם עליו ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָאבינוּ 
זּ עם ואל  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לפניו, עוֹ מדים ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואינם

י וֹ ם: ◌ָ◌ְבּ כל 

IIתהלים IIזוהר 
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חן למצא 

וגו' אדונינו ב)ה' ז]:(ח, לפרק תהלים  היום [שימוש במוצאי  עליו ואמור  זית  שמן קח חן. למצוא 
הבוכה . לנער ג"כ טוב  והוא ורגליך, ידיך פניך ומשח  ימים ג' ז"פ

IIתהלים IIשימוש

הדין  ּבעלמא  יׂשראל לעם ה ּתֹורה  ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָנתינת 

הארץה' ּב כל ׁש מ  אדּ יר מה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲאדננוּ 

ה )מים על הוֹ ד   ּת נה  ב )אׁש ר  :(ח, ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ע "א] ג ' דף  שמות  פ ' שמות (דבריםכּ תוּ ב [זוהר ָ◌
הוֹ פיע לג ) למוֹ  מ7עיר וזרח בּ א מּס יני ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִה'

זּ ה מה קדׁש  מרבבת ואתה ּפ ארן ◌ֶ◌ַ◌ֶֹֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמהר
קדׁש  מרבבת כּ ׁש רצהואתה ׁש 0נינוּ , ? ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

לי שׂ ראל , ּת וֹ רה לתת ה וּ א בּ ר וּ # ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ּפ תח וּ  עליוֹ נים. מלאכים  ׁש ל מחנוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָבּ אוּ 

ח)ואמרוּ , ׁש מ#(תהלים אדּ יר מה אדננוּ  'ה' ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ה0מים', על הוֹ ד # ּת נה אׁש ר  הארץ ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 
להם אמר להם. תנּ תן ׁש ּת וֹ רה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְורצ וּ 

מות בּ כם י ׁש  וכי הוּ א, בּ רוּ # ?הּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
יט )ׁש כּ תוּ ב בּ אהל .(במדבר  ימ וּ ת כּ י אדם ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌

כא) מות(דברים  מ ׁש ּפ ט חטא  באי ׁש  יהיה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוכי
חטא בּ יניכם י ׁש  אּת םוהוּ מת. וכי ? ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

דּ ינים גנבהצריכים אוֹ  גּ זל בּ יניהם יׁש  ?? ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
כ )ׁש כּ תוּ ב בּ יניכם(שמות י ׁש  תגנב. ֹלא ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

בּ יניכםנׁש ים יׁש  תנאף. ֹלא ׁש כּ תוּ ב ? ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש קר.ׁש קר עד ברע# תענה ֹלא ׁש כּ תוּ ב ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

חמדּ ה בּ יניכם אז יׁש  תחמד. ֹלא ׁש כּ תוּ ב ? ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
ּת וֹ רה ר וֹ צים אּת ם מה ּפ תח וּ ל ׁש ם מיּ ד  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ח)ואמרוּ , שמך (תהלים אדיר  מה אדננו ה' ְ◌ָ◌ְ◌
על  הוֹ ד; ּת נה אשר ואלו הארץ. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבכל 
מרבבת ואתה כך ועל  כתוב. לא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה0מים

דּ ת אׁש  מימינוֹ  אז למוֹ .קדש, ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הארץ , ׁשל ׁשלט ֹון להעביר הּקּב"ה  ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָּכׁשרֹוצה
ׁשּלהם ה ּׁשּליט ׁשּמעביר עד  עֹוׂשה ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָאינ ֹו
עד ׁשּלהם ה ּׁשּליט את מעביר ולא ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּברקיע,

ּבמק ֹומֹו אחר ְְִֵֶֶַַׁשּממ ּנה

אׁש רה' הארץ ּב כל ׁש מ   א דּ יר  מה ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲאדננוּ 

ה )מים על הוֹ ד  ב )ּת נה שמות:(ח, [זוהר ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בשלח מ"ט)פ' היוּ ](דף יוֹ סי  ור בּ י חיּ יא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
יוֹ סי , לר בּ י  חיּ יא רבּ י אמר  בּ ּמ ד בּ ר. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְהוֹ לכים

ל# ואמר הוּ א בּ א בּ רוּ ! הּק ד וֹ ׁש  ׁש כּ ׁש רוֹ צה , ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עד עוֹ שׂ ה אינ וֹ  הארץ, ׁש ל  ׁש לטוֹ ן  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעביר 
ו ֹלא  בּ רקיע, ׁש לּ הם ה-לּ יט ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ עביר 

עד  ׁש לּ הם ה-לּ יט את אחרמעביר ׁש ּמ מנּ ה ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
[השלטון]בּ מקוֹ מוֹ  יגּ רע ׁש ֹּלא כּ די , ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌

מה לקיּ ם כּ די  בּ רקיע, ׁש לּ הם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַה0ּמ וּ ׁש 
ד )0כּ תוּ ב אמר(דניאל  י ּת ננּ ה. ׁש יּ חּפ ץ וּ למי  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

הוּ א. כּ # ודּ אי  יוֹ סי, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י

ואמר,ּפ תח  יוֹ סי ח)ר בּ י אדנינוּ (תהלים ה' ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה' הארץ '. בּ כל ׁש מ# אדּ יר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָמה
ל ׁש בּ ר הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש רוֹ צה - ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲאדנינ וּ 
וּ מ זּ ל וֹ ת, כ וֹ כבים  עוֹ בדי העּמ ים כּ ח ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶאת
וּ מעביר אוֹ תם, וׁש וֹ בר  עליהם דּ ינוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְמח זּ ק 
ּת נה 'אׁש ר ׁש לּ הם. ה0לּ יט  את ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלּ פניו
אוֹ  צרי#, היה נתּת  אׁש ר ה0מים', על ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְהוֹ ד#

הוֹ ד# ּת נה אׁש ר מה וּ  הוֹ ד#. זהוּ ּת נה אלּ א ? ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
בּ ּק ׁש  ודוד הכּ ל, ׁש ל העמק הנּ הר  ׁש ל  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶסוֹ ד
וזהוּ  ה0מים, על  מּמ נּ וּ  להׁש ּפ יע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק ׁש תוֹ 

IIתהלים IIזוהר 
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וּ מתנקּ ם:ג  אוֹ יב להׁש בּ ית צוֹ ררי% למען עז יּס דּת  וינקים עוֹ ללים כּ יד מּפ י ¦¦§¦§Ÿ§¦¦©§¨Ÿ§©©§¤§©§¦¥¦§©¥¦

כּ נּ אמר  ג )אׁש ר, אהיה.(שמות אׁש ר אהיה ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
הכּ ל  ׁש ל העמק  הזּ ה ׁש הנּ הר  ֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
הכּ ל  אז ה0מים, על ויוֹ צא  ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ פע
וכל  בּ ּמ ל#, מתעּט רת והגּ בירה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה,
העּמ ים ׁש ל וה0לטוֹ ן בּ שׂ מחה. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת
מעבר וּ מזּ לוֹ ת כּ וֹ כבים עבוֹ דת ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְעוֹ בדי
כּ ל  רא ׁש  זוֹ קפים ואז הגּ בירה, ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני 

בּ ּה .האחוּ זים ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

וּ מ 7אבּ ין  בּ א, ׁש היה אחד  אי ׁש  ראוּ  כּ # ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
נל#, חיּ יא, רבּ י אמר  לפניו. ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
כ וֹ כבים עבוֹ דת עוֹ בד  הזּ ה האי ׁש  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַאוּ לי
ואסוּ ר הוּ א, הארץ עם אוֹ  הוּ א, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַוּ מזּ לוֹ ת
יוֹ סי , רבּ י אמר בּ דּ ר#. ע ּמ וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת ּת ף
גּ דוֹ ל . איׁש  הוּ א אוּ לי ונראה, כּ אן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵנׁש ב
להם, ואמר  לפניהם , עבר  כּ # ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵבּ ין
צרי# הזּ ה המסכּ ן הּמ עבר ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַבּ ּס בּ וּ ב 
ונסטה אחרת, דּ ר# יוֹ דע ואני ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִלוּ וּ י ,
ׁש ֹּלא לכם, לוֹ מר רציתי  ואני  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִמכּ אן,
0כּ תוּ ב  מה על אעבר וֹלא בכם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶאחטא

יט ) מכׁש וֹ ל ,(ויקרא תּת ן ֹלא ע וּ ר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולפני
וֹלא הזּ וֹ , בּ דּ ר# סוּ מים כּ מוֹ  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְואּת ם
בּ ר וּ # י וֹ סי, ר בּ י אמר בנפׁש כם. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִתסּת כּ נוּ 
אמר ע ּמ וֹ . התח בּ ר וּ  כּ אן. ׁש חכּ ינוּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמן
עד  כּ אן דּ בר ׁש וּ ם לדבּ ר ֹלא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם,

לדר# סטוּ  בּ זה. אחרת.ׁש נּ עבר ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

להם,אחר אמר מקוֹ ם, מאוֹ תוֹ  ׁש יּ צאוּ  ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ה וֹ לכים היוּ  האחרת ה דּ ר # ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ א וֹ ת ּה 
אחד  הארץ  עם וכהן חכם, כּ הן אחד ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַּפ עם
בּ אוֹ תוֹ  עליו הארץ עם אוֹ תוֹ  קם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִעּמ וֹ .
ׁש ע וֹ בר מי  כּ ל י וֹ ם, מאוֹ תוֹ  והרגוֹ . ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָמקוֹ ם
והרי  נפׁש וֹ , את מס כּ ן מקוֹ ם , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

הרים ׁש וֹ דדי ׁש ם  וה וֹ רגיםמתחבּ רים ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ׁש יּ וֹ דעים ואלּ ה האדם, בּ ני  את ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מקּפ חים
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  וּ מבּק ׁש  ׁש ם , עוֹ ברים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹלא

י וֹ ם. בּ כל הכּ הן אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ַדּ ם

הּתינֹוקֹות מתים חטא איזה ְִִֵֵֵֶַַעל

עזמּפ י  יּס דּת  וינקים ג)עוֹ ללים [זוהר:(ח , ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ

משפטים  פ' קי"ג :)שמות  0אמר](דף ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַוּ מה
ׁש ּמ תים אוֹ תם אלּ וּ  - הע ׁש וּ קים דּ מעת ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
לׁש ּפ # עוֹ שׂ ים אלּ ה אּמ וֹ תיהם, ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְבּ חיק
ׁש אין  מ0וּ ם העוֹ לם, בּ ני  לכל ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ מעוֹ ת
הלּ ל וּ , כּ דּ מעוֹ ת הלּ ב מן ׁש יּ וֹ צאוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְדּ מעוֹ ת
דּ יני  ואוֹ מרים: ּת וֹ הים הע וֹ לם בּ ני ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
על  והוֹ לכים אמת , הם הוּ א בּ רוּ # ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש ֹּלא הלּ לוּ  ה ּמ סכּ נים הּת ינוֹ קוֹ ת אמת. ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶדּ ר#

מתוּ  לּמ ה האמתחטאוּ , דּ ין איפה ? ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌
העוֹ לם רבּ וֹ ן אב וֹ תםׁש ע וֹ שׂ ה בּ חטאי אם ? ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

ל ּמ ה - הע וֹ לם מן אין מסּת לּ קים ודּ אי ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
מנחם. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם

אוֹ תּה עוֹ ד, - העׁש וּ קים דּ מעת ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
העוֹ לם, בּ אוֹ תוֹ  ׁש לּ הם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִדּ מעה
מקוֹ ם יׁש  ׁש 0נינוּ , החיּ ים. על ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ גנּ ים
צדּ יקים ׁש אפלּ וּ  עוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  להם  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְמת ּק ן
והּק דוֹ ׁש  ׁש ם. לעמד יכוֹ לים ֹלא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְגּ מוּ רים
וּ מתּק ן  בּ הם, ונדבּ ק  אוֹ תם אוֹ הב הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
ועליהם ׁש לּ וֹ , העלי וֹ נה הי ׁש יבה את ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הם

ח)כּ תוּ ב יּס ד ּת (תהלים וינקים ע וֹ ללים מּפ י  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ול ּמ ה ׁש ם, ׁש ע וֹ שׂ ים הּת וֹ עלת  וּ מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָֹעז.

לׁש ם צוֹ ררי#עוֹ לים למען ׁש כּ ת וּ ב ? ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
אחר מק וֹ ם יׁש  וכן וּ מתנּק ם. אוֹ יב ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש בּ ית

תׁש וּ בה.לבעלי ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
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כּ וֹ ננּת ה: אׁש ר וכוֹ כבים ירח אצבּ עתי% מעשׂ י ׁש מי% כּ יהאראה ׁש  אנוֹ  מה ¤§¤¨¤©£¥¤§§Ÿ¤¨¥©§¨¦£¤¨§¨¨¡¦

הּתינֹוקֹות ּבזכ ּות לי ׂשראל  נּתנה ְְְְִִִִֵַַָָָהּתֹורה

עזמּפ י  יּס דּת  וינקים ג)עוֹ ללים [זוהר:(ח , ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ

קב .] דף  רות  ׁש מעּת י ,חדש  כּ # ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר ,
ּת וֹ רה לתת ה וּ א  בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש רצה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
ׁש בּ על  ותוֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה נטל ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
רצוּ  וֹלא העּמ ים, לׁש אר ה וּ א והל# ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶּפ ה,
הר על  לי שׂ ראל  אוֹ תם ׁש הוֹ ריד עד ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלקבּ לם.
ר וֹ צה למי  ה0רת: מלאכי אמרוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִסיני .

הלּ לוּ  תוֹ ר וֹ ת ׁש ּת י לתת הוּ א בּ רוּ # ?הּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
וחלקי , גּ וֹ רלי ׁש הם לי שׂ ראל, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר:

לב )ׁש כּ תוּ ב  יעקב (דברים ע ּמ וֹ  ה' חלק כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
נוֹ תן ואני  ׁש נים. הרי  נחלתוֹ , להםחבל ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

בּ ערבוֹ ן  ׁש ע וֹ לים ועוֹ ד , תוֹ רוֹ ת. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י
ׁש ּת י  יתעוֹ רר וּ  וּ בׁש בילם ויוֹ נקים. ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ ללים
עוֹ ללים 'מּפ י  ׁש כּ תוּ ב  הלּ לוּ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַהּת וֹ ר וֹ ת

עז'. יּס דּת  ֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ְוינקים

נפילה להם  היה  למ ּטה ּכׁשּירד ּו ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָה ּמלאכים
ליׂשראל זכּות לּמּוד וזה ְְְְְִִִֵֶָָּכביכֹול 

ּכ י מה וּ בן ־ אדם  ּכ י ־ תזּכ רנּ וּ  אנוֹ ׁש  ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ה)תפקדנּ וּ  פ ':(ח, בראשית  [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

כה .)בראשית  נאמר](דף עליהם (שם)הנּ פילים, ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
כּ י  האדם בּ נוֹ ת את האֹלהים בני  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַויּ ראוּ 
מהנּ פילים ׁש ני  מין הם ואלּ ה הנּ ה. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵֹטבוֹ ת
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ ׁש רצה מלמעלה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָהאלּ ה
אדם נע שׂ ה ׁש אמר אדם, לעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַהוּ א
לכל  ראׁש  אוֹ ת וֹ  לעשׂ וֹ ת רצה וגוֹ ', ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ צלמנוּ 
וׁש יּ היוּ  כּ לּ ם על  ממנּ ה להיוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים
בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ׁש יּ וֹ סף כּ מוֹ  יד וֹ , על ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמתמנּ ים

מא) רצוּ (שם הם הארץ, על ּפ קדים ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְויפקד
ואמר וּ  ה)לקטרגוֹ  כּ י (תהלים אנוֹ ׁש  'מה ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

אמר לפני#. לחטא ׁש עתיד וגוֹ ', ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִתזכּ רנּ וּ '
הייתם אּת ם אם הוּ א: בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָלהם
מּמ נּ וּ . י וֹ תר  חוֹ טאים הייתם כּ מוֹ תוֹ , ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה
האדם בּ נוֹ ת את האֹלהים בני ויּ ראוּ  - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמיּ ד
ה וּ א בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  בהם, חׁש ק וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוגוֹ ',

בּ ׁש לׁש לאוֹ ת. למּט ה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִהּפ ילם

ׁש ל והם הנּ ׁש מוֹ ת ׁש ּמ הם ועזא "ל, עז"א ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ׁש ה ּפ ילוּ  הנּ פילים, ׁש הם רב , ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהערב
ולכן  טוֹ ב וֹ ת, ׁש הן נׁש ים  אחר לזנוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַעצמם
הבּ א מהעוֹ לם  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִהּפ ילם 
שׂ כרם להם ונתן ׁש ם, חלק להם  יהיה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הזּ ה, ז)בּ ע וֹ לם וּ מׁש לּ ם(דברים ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וגוֹ '. להאבידוֹ  ּפ ניו אל ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְל0נאיו

תפקדנּ וּ מה ּכ י  אדם וּ בן תזּכ רנּ וּ  ּכ י אנוֹ ׁש  ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

ה -ו )וכו ' בראשית :(ח, פ' בראשית  (דף[זוהר

ע"א ) עשׂ ה]נז כּ י  ה' ויּ נּ חם אמר, חיּ יא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
וחדוה. ּת נחוּ מים נטל - בּ ארץ האדם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת
האדם את הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש עשׂ ה 
וכל  עליוֹ נה, כּ דגמא ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ ,
הּק דוֹ ׁש  את מׁש בּ חים העליוֹ נים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
עלי וֹ נה, בּ דמוּ ת אוֹ תוֹ  כּ ׁש ראוּ  הוּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָבּ רוּ #

ח)ואמרוּ  מאֹלהים(תהלים ּמ עט  'וּת חּס רהוּ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌
כּ ׁש חטא כּ # אחר  ּת עּט רהוּ '. והדר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכבוֹ ד 

בּ ר וּ ך  ה ּק דוֹ ׁש  התעצּ ב  על אדם, הוּ א ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ה0רת למלאכי  ּפ ה ּפ תחוֹ ן  ׁש נּ תן ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש חטא .
אוֹ תוֹ , לברא כּ ׁש רצה בּ ּת חלּ ה לפניו ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 
תפקדנּ וּ '. כּ י  אדם וּ בן תזכּ ר נּ וּ  כּ י אנ וֹ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ'מה

הּמלאכים ּכל ּפי ודרּגתם האדם ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּבריאת 

תפקדנּ וּ מה ּכ י  אדם וּ בן תזּכ רנּ וּ  ּכ י אנוֹ ׁש  ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

ה) בלק :(ח, פ' במדבר ר"ח.)[זוהר ◌ַ◌ָּפ תח](דף 

IIתהלים IIזוהר 
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תפקדנּ וּ : כּ י אדם וּ בן מאֹלהיםותזכּ רנּ וּ  ּמ עט והדר'וּת חּס רהוּ  וכבוֹ ד ¦§§¤¤¨¨¦¦§§¤©§©§¥§©¥¡¦§¨§¨¨
רגליו:זּת עּט רהוּ : תחת ׁש ּת ה כּ ל ידי% בּ מעשׂ י כּ לּ םחּת מׁש ילהוּ  ואלפים צנה §©§¥©§¦¥§©£¥¨¤Ÿ©¨©©©§¨Ÿ¤©£¨¦ª¨

ח)ואמר , וגוֹ '.(תהלים תז כּ ר נּ וּ ' כּ י אנוֹ ׁש  'מה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
אמר וּ  העוֹ לם ׁש ּמ מ נּ י ּפ רׁש וּ הוּ  זה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌3◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ברצוֹ ן ׁש עלה בּ ׁש עה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 
ׁש ל  כּ ּת וֹ ת לכּת וֹ ת קרא אדם . לברא ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִהוּ א
להם, אמר  לפניו. והוֹ ׁש יבם עלי וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי

לפניו, אמר וּ  אדם. לברא רוֹ צה (שםאני ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הוֹ ׁש יטמט ) וגוֹ '. ילין  בּ ל בּ יקר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְואדם

אוֹ תם. ושׂ רף  אצ בּ עוֹ  הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
להם, אמר לפניו. אחר וֹ ת  כּ ּת וֹ ת  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִהוֹ ׁש יב 
'מה לפניו, אמר וּ  אדם. לברא רוֹ צה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲאני

תזכּ רנּ וּ ' כּ י  זהאנוֹ ׁש  אדם ׁש ל ּט יבוֹ  מה ?? ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש לּ נוּ , בצּ לם ׁש יּ היה אדם בּ ן להם, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
כּ יון  מחכמתכם. עליוֹ נה חכמתוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת היה
בּ אוּ  לפניו, זכּ אי ויצא וחטא, אדם, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא
יׁש  ּפ ה ּפ תחוֹ ן לפניו: אמר וּ  ועזא"ל, ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲעז"א
חטא ׁש עשׂ ית אדם בּ ן הרי  אלי #, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָלנוּ 

מצ וּ ייםלפני# ּת הי וּ  אלמלא להם: אמר  ! ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה וכוּ '. ?אצלם ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אמר מה 0מים. הּק דוֹ ׁש ה מדּ רגּ תם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִהּפ ילם 
לׁש אלתכם, הׁש בּת י כּ עת  ׁש מעוֹ ן, ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
נאמר אם עינים. וּ גלוּ י  נפל אמר ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ לעם
את מׁש בּ ח היה וּ ׁש בחים כּ #, היה ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
דּ בר הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  יכ ּת ב אי# - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַעצמוֹ 

בּ ּת וֹ רה אי#?כּ וֹ זב הוּ א, אמת דּ בר ואם ! ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌
כּ ל  על עלי וֹ נה בּ דרגּ ה רׁש ע אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִיׁש ּת בּ ח

האמת ׁש וֹ רה?נביאי  אין ׁש הרי  ועוֹ ד , ! ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לּה . הראוּ י בּ מק וֹ ם רק העלי וֹ נה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְקד0ה
ׁש הּפ ילם אחרי  הראׁש וֹ ן. לדּ בר חזרנ וּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָכּ עת
טעוּ  הּק דוֹ ׁש , מּמ קוֹ מם הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
כּ אן  העוֹ לם. את והטעוּ  העוֹ לם נ ׁש וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאחר

כּ תוּ ב  והרי להסּת כּ ל, קד )י ׁש  עשׂ ה(תהלים ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌

אלּ וּ  מלאכים והרי  וגוֹ '. ר וּ חוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיו 
בּ ארץ  להתקיּ ם יכלוּ  אי # בּ אהיוּ , אלּ א ? ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

אוֹ תם כּ ל ֹלא(מלכים)וּ ראה , ׁש לּ מעלה ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ אוֹ ר רק לעמד , יכוֹ לים וֹלא ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים
ואם אוֹ תם. וּ מקיּ ם להם ׁש ּמ איר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן
לעמד . יכ וֹ לים  ֹלא האוֹ ר, א וֹ ת וֹ  מהם ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵּפ וֹ סק
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש הּפ ילם א וֹ תם ׁש כּ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל
ׁש לּ מעלה האוֹ ר אוֹ תוֹ  מהם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהפסיק
אויר בּ הם ו ׁש לט וּ כׁש יּ רד וּ  זיום. ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש ּת נּ ה

אחרת. בדרגּ ה הׁש ּת נּ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

לי שׂ ראל בּ א  יוֹ רד ׁש היה ה ּמ ן וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מ ּט ל  היה מן א וֹ ת וֹ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ד בּ ר,
ׁש ל  הנּ ס ּת ר מהעּת יק י וֹ רד ׁש היה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,
אוֹ ר וֹ  היה נוֹ חת, וּ כׁש היה הנּ ס ּת רים. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
שׂ דה נזּ וֹ ן וּ מּמ נּ וּ  העוֹ למוֹ ת, בּ כל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵמאיר 
וּ כׁש היה עליוֹ נים. וּ מלאכים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהּת ּפ וּ חים
היה הע וֹ לם, אויר בּ וֹ  ו ׁש וֹ לט למּט ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵיוֹ רד
זיווֹ  היה וֹלא זיווֹ , וּ מׁש ּת נּ ה נקּפ א, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמגליד 

ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  יא)אלּ א גּ ד (במדבר  כּ זרע והּמ ן ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הּמ לאכים, ׁש כּ ן וכל יוֹ תר. וֹלא וגוֹ ', ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְהוּ א
הׁש ּת נּ וּ  אויר, בּ הם וׁש לט ׁש יּ רדוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
עשׂ ה מה בּה . ׁש היוּ  ראׁש וֹ נה דּ ר גּ ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמא וֹ תּה 

ה וּ א בּ ר וּ # אתהּק דוֹ ׁש  ׁש הטע וּ  ראה ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ הר בּ רזל בּ ׁש לׁש לאוֹ ת קׁש רם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

י וֹ ׁש בים מקוֹ ם  בּ איזה  ההר.החׁש #. בּ עמק  ? ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
מ0וּ ם הּפ נים. חׁש # וזרק עז"א, את ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִהוֹ ׁש יב 
הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ּק ׁש רם ׁש עה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ אוֹ תּה 
בּ ר וּ # והּק ד וֹ ׁש  מעלה, כּ לּפ י  והרגּ יז ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתח זּ ק 
חׁש # וזרק צוּ אר וֹ , עד  בעמק הּפ ילוֹ  ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִהוּ א
ה וֹ ׁש יבוֹ  התח זּ ק , ׁש ֹּלא  עזא"ל ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְבּ פניו.
העוֹ לם וּ בני החׁש #. לוֹ  והאיר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים חזוהר מזמור | לחודש א | ראשון ספר 30

שׂ די: בּ המוֹ ת יּמ ים:טוגם ארחוֹ ת עבר היּ ם וּ דגי ׁש מים �יהו�יצּפ וֹ ר §©©£¨¨¦¨©¦§¥©¨Ÿ¥¨§©¦§Ÿ̈
הארץ: בּ כל ׁש מ% אדּ יר מה ¤¨¨¨§§¦¦©¨¥Ÿ£אדנינוּ 

אליהם בּ אים מקוֹ מם, ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ דעים
וּ נחׁש ים כּ ׁש פים האדם בּ ני את  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מלּמ דים 
נקראים החׁש # הרי  וא וֹ תם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ קסמים .

הּט עם מה  קדם. ׁש החׁש #הררי מ0וּ ם ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌
החׁש # הרי זה וּ מ 0וּ ם לאוֹ ר, ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ים
למדוּ  וּ בלעם לבן קדם. הררי  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים
בּ לעם, 0אמר מה והינוּ  כּ ׁש פים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם
מהררי  מוֹ אב מל# בלק  ינחני ארם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִמן

וגוֹ '. ◌ְ◌ֶ◌ֶקדם

והדרו ּת ח ּס רהוּ  וכבוֹ ד  מאֹלהים ּמ עט  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ו )ּת עּט רהוּ  בראשית(ח, [זוהר ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בראשית  לו:)פ ' אז ](דף  אמר, יהוּ דה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
והעוֹ לם ונדּ וֹ נוּ , בּ דּ ין ׁש ֹלׁש ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנכנסוּ 

בּ גלל הּת  בּ קיּ וּ מ וֹ  עמד וֹלא התקלּ ל ח ּת וֹ ן  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ הר י שׂ ראל  ׁש עמדוּ  עד  ה נּ ח ׁש , ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌3זהמת 
הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם הלבּ יׁש  כּ # אחר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִסיני .
מהם. נהנה ׁש העוֹ ר  בּ לב וּ ׁש ים הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #
היוּ  בּ ּת חלּ ה עוֹ ר. כּ תנוֹ ת ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
בּ הם מׁש ּת ּמ ׁש ים ׁש הי וּ  אוֹ ר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָכּ תנוֹ ת
ׁש ּמ לאכי  מ0וּ ם ׁש לּ מעלה, ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבּ עלי וֹ נים 
האוֹ ר. מאוֹ תוֹ  להנוֹ ת בּ אים היוּ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַה0רת

ׁש כּ תוּ ב  ח)זהוּ  ּמ עט(שם  'וּת חּס רהוּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
וכעת ּת עּט רהוּ '. והדר  וכבוֹ ד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵמא ֹלהים
מהם נהנה  ׁש העוֹ ר עוֹ ר, כּ תנוֹ ת - ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש חטא וּ 
ראׁש וֹ ן. בּ ן הוֹ לידוּ  כּ # אחר הנּ פׁש . ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוֹלא
ח וּ ה על בּ אוּ  ׁש נים היה. הזּ המה ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌3◌ַ◌ֶ◌ֵבּ ן
יצא זה ׁש נים, והוֹ לידה מהם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתעבּ רה
ׁש לּ הם ורוּ ח למינ וֹ , יצא וזה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְלמינוֹ 
דּ וֹ מה זה זה. לצד וזה זה לצד זה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִנפרדוּ 
ׁש ל  מצּ ד ׁש לּ וֹ . לצּ ד דּ וֹ מה וזה ׁש לּ וֹ , ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַלצּ ד 

הּמ ינים ׁש ל צד  ׁש ל  הּמ דוֹ רים כּ ל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַקין
בּ אים, וּ כׁש פים וׁש דים ורוּ חוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהרעים
וֹלא י וֹ תר  רחמים  ׁש ל הבל  ׁש ל ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִוּ מצּ ד
נתקן  וֹלא רע. בּ יין טוֹ ב יין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבׁש למוּ ת.
כּ ל  מ ּמ נּ וּ  והתיחסוּ  ׁש ת ׁש בּ א עד ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִעּמ וֹ 
נׁש ּת ל  וּ ב וֹ  עוֹ לם, צדּ יקי ׁש ל  דּ וֹ רוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָאוֹ תם
חצוּ פים אוֹ תם כּ ל בּ אוּ  וּ מ ּק ין ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

ורׁש עי  העוֹ לם.וּ ר ׁש עים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ברא לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה  ּׁשּברא  מה  ְֶַַָָָָָָָָֹּכל
ּבֹו ׁשּנתן לב ּדֹו, האדם א ּלא ּבבינה, ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָּבמעלה
ּבין  ּולהב ּדיל ּולה ּכיר לדעת העלי ֹונים מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹּכח

הרע  ּובין  ֵַָָהּטֹוב

וכו'וכב וֹ ד ּת עּט רה וּ  ו -ז)והדר [זוהר:(ח, ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בראשית] פ ' חנילאי ,חדש ר בּ י ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
ויּ יצר להדּ רׁש , אלּ א בא ֹלא הזּ ה ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק
בּ יוֹ ד  מוֹ צא אּת ה ה0אר וכל  י וֹ דין , ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני 

הוּ א אחד. בּ רוּ ! הּק ד וֹ ׁש  -בּ רא מה כּ ל  אלּ א ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אלּ א  בּ בינה, בּ מעלה ברא ֹלא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ עוֹ למוֹ ,
העליוֹ נים  מן כּ ח בּ וֹ  ׁש נּ תן לבדּ וֹ , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
וּ בין  הּט וֹ ב בּ ין וּ להב דּ יל וּ להכּ יר ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָלדעת

והדר בּ כבוֹ ד  מעּט ר והוּ א כּ מ וֹ הרע, , ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌.◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ח)ׁש נּ אמר ּת ע ּט רהוּ ',(תהלים והדר 'וכב וֹ ד ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

זהוּ  ידיו. מעשׂ ה כּ ל על מוֹ ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוהוּ א
ואחר(שם)תוּ ב ׁש כּ  ידי#. בּ מע שׂ י ּת מׁש ילה וּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌

עפר ׁש הוּ א זוֹ כר כּ ׁש הוּ א הזּ ה, ה0בח ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
לפניו, הבל נע שׂ ה הכּ ל העפר , אל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְויׁש וֹ ב
וי  הּת בה, חלּ ק י וֹ חנן, רבּ י אמר וי . ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְואוֹ מר 
האדמה, מן עפר האדם את אֹלהים ה' ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִיצר

ׁש היה. כּ מ וֹ ת העפר אל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְויׁש וֹ ב 
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חּוׁשים החמּׁשה את  ּבאדם ּברא  ֲִִֶַַָָָָָָָָה ּקּב"ה
ה ּנׁשמה ְְֶַָָואת

תחתּת מ ׁש ילה וּ  ׁש ּת ה ּכ ל ידי   ּב מעשׂ י  ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ז)רגליו פ ':(ח , חדש [זוהר  ַ◌ְ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש בראשית] נתיחד האדם , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא 
נעשׂ ה ואמר  בּ ע שׂ יּ תוֹ  ע ּמ הם הוּ א ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָבּ רוּ #
רי"ח, ראיּ "ה, ּפ נים, קלסּת ר בּ וֹ  ונתן ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאדם.
דּ בּ וּ "ר, מ0וּ "ׁש , הליכ"ה, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָקוֹ מ"ה,
זהוּ  ידיו, בּ מע שׂ ה המ ׁש ילוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲעשׂ יּ "ה.

ח)ׁש כּ תוּ ב ידי#(תהלים בּ מעשׂ י  'ּת מ ׁש ילהוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
נׁש מה, בּ וֹ  וּ כ ׁש זּ רק  רגליו'. תחת ׁש ּת ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹכּ ל
לּת חּת וֹ נים ונדמה רגליו, על  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָקם
ונׁש מתוֹ  לארץ, גוּ פ וֹ  נדמה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְולעליוֹ נים.
בּ אימה, וכבוֹ ד, והדר , בּ תאר, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלעליוֹ נים ,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  והדר(שם)וּ ביראה. וכבוֹ ד  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּפ סוּ ק  ראׁש  יוֹ נתן, ר בּ י  אמר ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְּת עּט רהוּ .

ׁש כּ תוּ ב בּ לבּ י, ספק 'וּת חּס רהוּ (שם)הזּ ה ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ נׁש מתוֹ  אבּ הוּ , ר בּ י אמר מאֹלהים'. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְּמ עט

ח ּס ר וֹ ן  מה אבל לוֹ , ודוֹ מה קדוֹ ׁש ה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
ואםה וּ א הארץ. מן ונלקח גוּ ף ׁש היה על ?ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ׁש הרי  אפ ׁש ר , אי - וּ בחכמה בּ דעת ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹּת אמר
ׁש אמר העליוֹ נים, מן האדם  הוּ א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָרחוֹ ק
הּמ לאכים ּת נח וּ ם , ר בּ י  אמר אלעזר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י
אסּפ קלריה ׁש פע כּ ח מק בּ לים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּק ר וֹ בים
לאוֹ תם י וֹ רד  וּ מהם ּת ח לּ ה, מעלה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
וכל  ל0מים  י וֹ רד  וּ מהם קר וֹ בים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם
יוֹ סי , רבּ י אמר האדם . אל וּ מהם ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְצבאם,
וּ מ ּמ נּ וּ  ּת חלּ ה, מק בּ ל הכּ בוֹ ד  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִכּ ּס א
ׁש אינם לאוֹ תם וּ מהם העלי וֹ נים, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַלּמ לאכים
וּ מהם כּ מוֹ תם, וּ גב וֹ הים עלי וֹ נים כּ # ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל
נדמה בּ ּמ ה  אבל  האדם. אל  וּ מהם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַל0מים,

האדם בּ נּ ׁש מה,לוֹ  אבּ הוּ , רבּ י  אמר ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
על  לע וֹ לם, תכלה ו ֹלא קדוֹ ׁש ה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
כּ מ וֹ  וֹלא וּ מ גּ ב וּ רתוֹ , מ כּ ח וֹ  מּמ נּ וּ , ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּט לה
ויׁש וּ ב  ויכלה האדמה, מן ׁש נּ ּט ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַהגּ וּ ף

כּ ׁש היה.עפר  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
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לדוד:אט מזמוֹ ר לבּ ן עלמוּ ת יהו�בלמנצּ ח אסּפ רה�אוֹ דה לבּ י בּ כל ©§©¥©©§©¥¦§§¨¦¤§Ÿ̈§¨¦¦£©§¨
נפלאוֹ תי%: עליוֹ ן:ג כּ ל ׁש מ% אזּמ רה ב� ואעלצה אוֹ יביד אשׂ מחה ׁש וּ ב בּ  ¨¦§§¤¤§§¨§¤¤§¨¨£©§¨¦§¤§§§©

מּפ ני%: ויאבדוּ  ׁש לוּ  יכּ  ׁש וֹ פטהאחוֹ ר לכּס א יׁש בּת  ודיני מׁש ּפ טי עשׂ ית כּ י ¨¦¨§§Ÿ§¦¨¤¦¨¦¨¦§¨¦§¦¦¨©§¨§¦¥¥

ועד:וצדק: לעוֹ לם מחית ׁש מם רׁש ע אבּ דּת  גוֹ ים חרבוֹ תזגּ ערּת  ּת ּמ וּ  האוֹ יב ¤¤¨©§¨¦¦©§¨¨¨§¨¨¦¨§¨¨¤¨¥©¢¨

הּמ ה: זכרם אבד נתׁש ּת  וערים לּמ ׁש ּפ ט�ויהו�חלנצח כּ וֹ נן יׁש ב לעוֹ לם ¨¤©§¨¦¨©§¨¨©¦§¨¥¨©Ÿ̈§¨¥¥¥©¦§¨
בּ מיׁש רים:טכּ סאוֹ : לאּמ ים ידין בּ צדק ּת בל יׁש ּפ ט יהו�יוהוּ א �ויהי ¦§§¦§Ÿ¥¥§¤¤¨¦§ª¦§¥¨¦¦¦§Ÿ̈

חולה לנער

מות על וגו'למנצח א)לבן ט]:(ט, לפרק תהלים אותו .[שימוש  כתוב הבוכה, לנער וגו'. ה' אודה
ה ' ב"ש , בא"ת המ"ם בחלוף  רגלם "נלכדה מן י ' "האויב, מן ה' "אודה, מן א' אהי "ה, שלו ושם
והנורא הגבור הגדול השם אהי"ה  אשר אהי "ה לפניך רצון יהי  וכתוב , "סלה, והוא  סופו  מן
וכל ומזיק  ושד שטן וכל סבה  ממנו ותסיר תשישות מבלי  ותרפאהו הבכיה  זאת ממנו שתסיר 
ואמור , מהם ותנצל אותו תאמר כנגדך  שונאים עומדים אם ועוד - עולם. ועד מעתה  וחלי  כאב
מי שהצלת  כמו עלי הקמים ורודפי  מאויבי  שתצילני  אהי"ה אשר אהי "ה מלפניך רצון יהי 

הזאת. השירה  את לפניך שהתפלל 

IIתהלים IIשימוש

ּבּלילה , ּתפּלתם מס ּימים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכׁשּיׂשראל
ׁשּנקראים א ֹותם  אחריהם ׁשירה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָנ ֹוׂשאים
אנֹוׁש מה ׁשאֹומרים ? הּׁשירה ּומה ְֱִִִִֶַָָָאיׁשים,
מאלהים ּמעט  וּתח ּסרהּו וג ֹו' תזּכרּנּו ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַֹּכי
מה א ּדנינּו ה ' וג ֹו' ּתעּטרהּו והדר ְְְְְֲֵֵַָָָָֹוכב ֹוד

הארץ. ּבכל ׁשמְך ְְִִֶַָָָאּדיר
יׁש ב'וה' ח)לע וֹ לם פ ':(ט, חדש [זוהר ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

בּ דּ ר #,בראשית] הוֹ ל# היה חזקיּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
ללכת קמוּ  חלפּת א. בּ ר י וֹ סי רבּ י עּמ וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
אמר ה וֹ לכים , ׁש היוּ  עד הלּ ילה. חצוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַאחר

ע שׂ ינוּ  מה חזקיּ ה, לרבּ י  י וֹ סי  ׁש הרי רבּ י  ? ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
לוֹ  אמר  טוֹ ב. בּ כי אדם  יצא  לעוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש נינ וּ ,
סדר וּ ׁש מע בּ א היא, בּ ריתא חזק יּ ה: ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
מׁש בּ חים ׁש הם החיּ וֹ ת גּ לגּ לּ י  קוֹ ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְנעימוּ ת
ׁש מע  אזנוֹ , ׁש הּט ה עד אֹלהינוּ . לפני  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִׁש ירה
אוֹ מרים ׁש היוּ  ׁש מע נעימוּ ת, ּת ׁש בּ חת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִקוֹ ל

ט ) לוֹ (תהלים  אמר וגוֹ '. יׁש ב ' לעוֹ לם  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ'וה'

כּ לוּ ם ׁש מעּת  בּ ני , חזקיּ ה: לוֹ :ר בּ י אמר  ? ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
וה ּת ׁש בּ חת וּ מהנּ עימוּ ת נעימוּ ת. ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְקוֹ ל
ידעּת י  כּ עת ׁש 0מע ּת י, הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵמה ּפ סוּ ק
כּ וֹ נן  י ׁש ב לעוֹ לם וה' ׁש כּ תוּ ב ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵּפ רוּ ׁש וֹ ,
ׁש דּ נים וׁש עה  ׁש עה ׁש בּ כל  כּ סאוֹ , ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַלּמ ׁש ּפ ט
כּ ּס א ׁש היא הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש כינת ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ ין ,
כּ וֹ נן  ׁש נּ אמר מּמ ׁש מע ׁש ם, מתּק נת  ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ְכבוֹ ד וֹ ,
היא איזוֹ  ידעּת  לוֹ : אמר כּ סאוֹ . ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַלּמ ׁש ּפ ט
את ׁש אוֹ מרים ה0רת  מּמ לאכי  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמׁש מרה

אוֹ תםזה מׁש מרת  לוֹ : אמר  ֹלא. לוֹ : אמר  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ׁש לּ מדנוּ , היא, אֹלהים הנּ קראים ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים

מלא ׁש ל מׁש מרוֹ ת יׁש עשׂ רה ה0רת כי  ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
מׁש מר וֹ ת לׁש ֹלׁש  מתחלּ קים והם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ רקיע,
כּ ׁש יּ שׂ ראל  אי #, ל# ותדע הלּ ילה. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
ׁש ירה נוֹ שׂ אים בּ לּ ילה, ּת פ לּ תם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמסיּ מים
ואוֹ מרים איׁש ים, ׁש נּ קראים אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַאחריהם

ׁש אוֹ מרים ה0ירה  וּ מה ח)?ׁש ירה. מה(שם ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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בּ צּ רה: לעּת וֹ ת משׂ גּ ב לדּ � עזבּת יאמשׂ גּ ב ֹלא כּ י ׁש מ% יוֹ דעי ב% ויבטחוּ  ¦§¨©¨¦§¨§¦©¨¨§¦§§§§¥§¤¦¨©§¨
יהו� עלילוֹ תיו:יב:�דרׁש י% בעּמ ים הגּ ידוּ  ציּ וֹ ן יׁש ב � ליהו� זּמ רוּ  Ÿ§¤§Ÿ̈©§©Ÿ̈Ÿ¥¦©¦¨©¦£¦¨

צעקתיג ׁש כח ֹלא זכר אוֹ תם דּ מים דרׁש  יהו�ידענוים:(עניים)כּ י �חננני ¦Ÿ¥¨¦¨¨¨¨©©£©£¨¦¨§¥¦§Ÿ̈

מות: מ$ערי מרוֹ ממי מ)נאי עניי ׁש עריטוראה בּ  ּת הלּ תי% כּ ל אסּפ רה למען §¥¨§¦¦Ÿ§¨§§¦¦©£¥¨¤§©©£©§¨¨§¦¨¤§©£¥

ׁש וּ עת%: בּ י אגילה ציּ וֹ ן נלכּ דהטזבת טמנוּ  זוּ  בּ רׁש ת עשׂ וּ  ׁש חת בּ  גוֹ ים טבעוּ  ©¦¨¦¨¦¨¤¨§¦§©©¨§¤¤¨¨¦§§¨
יהו�יזרגלם: סלה:�נוֹ דע הגּ יוֹ ן רׁש ע נוֹ קׁש  כּ ּפ יו בּ פעל עשׂ ה מׁש ּפ ט ©§¨©§Ÿ̈¦§¨¨¨§Ÿ©©¨¥¨¨¦¨¤¨

אֹלהיםיח ׁש כחי גּ וֹ ים כּ ל לׁש אוֹ לה רׁש עים ׁש וּ בוּ  י$כחיט:'י לנצח ֹלא כּ י ¨§¨¦¦§¨¨¦§¥¥¡¦¦¨¤©¦¨©

ּת קות לעד:(ענוים)אביוֹ ן ּת אבד יהו�כ עניּ ים י$פטוּ �קוּ מה ׁש  אנוֹ  יעז אל ¤§¦§©£¦¦Ÿ©¨©¨§Ÿ̈©¨Ÿ¡¦¨§

ּפ ני%: על יהו�כאגוֹ ים ּס לה:�ׁש יתה הּמ ה ׁש  אנוֹ  גוֹ ים ידעוּ  להם מוֹ רה ¦©¨¤¦¨§Ÿ̈¨¨¤¥§¦¡¥¨¤¨

ּמ עט וּת חּס רהוּ  וגוֹ ' תזכּ רנּ וּ  כּ י ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱאנוֹ ׁש 
ה' וגוֹ ' ּת עּט רהוּ  והדר  וכבוֹ ד ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵמא ֹלהים
הארץ. בּ כל  ׁש מ# אדּ יר מה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֲאדּ נינ וּ 
אוֹ תם ׁש ירה נוֹ שׂ אים ה 0ניּ ה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ ׁש מרה
ואראלּ ים, וחׁש מלּ ים מלאכים ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראים

אוֹ מרים כט )?וּ מה אלים.(שם בּ ני  לה' הבוּ  ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
ׁש ּמ סּת יּ מת עד  מּמ ׁש , הלּ ילה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חצוֹ ת
ׁש הּק דוֹ ׁש  ה0עה ׁש אוֹ תּה  ׁש ניּ ה , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמׁש מרה
ׁש גּ נז  מּמ ׁש , בּ עדן מסּת כּ ל הוּ א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #
חיּ וֹ ת ּפ וֹ תחים  לבא, לעתיד ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים 
ואוֹ פנּ ים שׂ רפים ואחריהם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ,

ואוֹ מרים  לא)וּ כר וּ בים, טוּ ב#(שם רב מה ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌
לּ יראי#, צפנּת  ה)אׁש ר סח לרכב (שם סלּ וּ  ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ֵֹ◌

הּמ ׁש מרת בּ תחילת  ׁש מוֹ . בּ יּה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָבּ ערבוֹ ת
ׁש נּ קראים אוֹ תם ׁש ירה נוֹ שׂ אים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה0ליׁש ית

וא וֹ מרים ט )אֹלהים, יׁש ב (תהלים  לעוֹ לם וה' ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
ה0מים ּפ וֹ תחים הבּ קר, כּ ׁש בּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְוגוֹ '.

יט )ואוֹ מרים אל (שם כּ בוֹ ד  מסּפ רים ה0מים ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אוֹ מרים בקר כּ וֹ כבי  קמז)וגוֹ '. מ וֹ נה(שם ְ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

כּ ח. ורב אד וֹ ננוּ  גּ דוֹ ל וגוֹ ', לכּ וֹ כבים ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמסּפ ר

אֹלהים, בּ ני  הנּ קראים הּמ לאכים ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תם
ואוֹ מרים כט )ּפ וֹ תחים בּ ני (שם לה ' הב וּ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ועז. כּ בוֹ ד לה' הבוּ  ֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵאלים,

ׁשּבתֹות ּבמֹוצאי נעם ויהי  ְֲִִִֵַַַָָֹאמירת

ׁש כחי יׁש וּ בוּ  גּ וֹ ים ּכ ל לׁש אוֹ לה רׁש עים ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

יח)אֹלהים  ויקהל:(ט , פ' שמות [זוהר ֱ◌ִ◌

ר"ז .) "ויהי ](דף  י שׂ ראל  ׁש ּפ וֹ תחים ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
רׁש עי  א וֹ תם כּ ל  הּק ד 0ה, וסדר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹנעם"
אׁש ריכם ואוֹ מרים: ּפ וֹ תחים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ יהנּ ם
הצּ דּ יקים אׁש ריכם הּק ד וֹ ׁש . העם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
לרׁש עים אוֹ י  הּת וֹ רה . מצווֹ ת את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַה0וֹ מרים
מקדּ ים, דּ וּ מ "ה אז ּת וֹ רה. לׁש מר זכ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

ואוֹ מר: כּ ר וֹ ז ט )וּ מתע וֹ רר 'י ׁש וּ בוּ (שם ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
אֹלהים'. ׁש כחי גּ וֹ ים כּ ל  לׁש אוֹ לה ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים
אוֹ תם טוֹ רדוֹ ת הלּ ל וּ  הרוּ חוֹ ת קבוּ צ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל

אׁש  עליהם. ׁש ּמ רחם מי ואין  ריהםבּ גּ יהנּ ם, ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
וּ מענּ גים הזּ ה, בּ עוֹ לם ה0בּ ת ׁש וֹ מרי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
כּ פי  מלמעלה, ׁש 0וֹ רה הענג א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶאת

רנוּ . ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמ
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לחודש ב

יהו�אי בּ צּ רה:�למה לעּת וֹ ת ּת עלים בּ רחוֹ ק רׁש עבּת עמד בּ גאות ¨¨§Ÿ̈©£Ÿ§¨©§¦§¦©¨¨§©£©¨¨

חׁש בוּ : זוּ  בּ מזּמ וֹ ת יּת פשׂ וּ  עני וּ בצעג ידלק נפׁש וֹ  ּת אות על רׁש ע הלּ ל כּ י ¦§©¨¦¦¨§¦§¦¨¨¦¦¥¨¨©©£©©§Ÿ¥©

יהו� נאץ אֹלהיםד :�בּ ר� אין ידרׁש  בּ ל אּפ וֹ  כּ גבּה  כּ ל'רׁש ע ¥¥¦¥§Ÿ̈¨¨§Ÿ©©©¦§Ÿ¥¡¦¨

מנּ ג(דרכו)יחילוּ המזּמ וֹ תיו: מׁש ּפ טי% מרוֹ ם עת בּ כל יפיחדרכיו צוֹ רריו כּ ל דּ וֹ  §¦¨¨¦§¨¨§¨¥¨¦§¨¤¦¤§¨§¨¨¦©

ברע:ובּ הם: ֹלא אׁש ר ודר לדר אּמ וֹ ט בּ ל בּ לבּ וֹ  מלאזאמר ּפ יהוּ  אלה ¨¤¨©§¦©¤§Ÿ¨Ÿ£¤§¨¨¨¦¨¥

ואון: עמל לׁש וֹ נוֹ  ּת חת ות� יהרגחוּ מרמוֹ ת בּ ּמ סּת רים חצרים בּ מארב יׁש ב ¦§¨Ÿ©©§¨¨¨¨¤¥¥§©§©£¥¦©¦§¨¦©£Ÿ

יצּפ נוּ : לחלכה עיניו יחטףטנקי עני לחטוֹ ף יארב בסכּ ה כּ אריה בּ ּמ סּת ר יארב ¨¦¥¨§¥§¨¦§Ÿ¤¡Ÿ©¦§¨§©§¥§ªŸ¤¡Ÿ©£¨¦©§Ÿ

ברׁש ּת וֹ : בּ מׁש כוֹ  בּ עצוּ מיו(ודכה)יעני ונפל יׁש ח כּ אים:(חלכאים)ידכּ ה חיל ¨¦§¨§§¦§¦§¤¨Ÿ©§¨©©£¨¥¨¦

שונאים לו שיש למי

וגו' תעמוד  ה' א)למה י]:(י, לפרק תהלים ותמלא[שימוש חדשה  קדרה  קח שד ביה דאית למאן
כל ההם במים וירחץ  פעמים ט ' המזמור זה עליו ותלחש  זית שמן בה ותתן שאובים מים אותו 
הארץ. מן  אנוש מן ן "עניים, מן מ' "למה, מן ל' פיהו, "אלה  מן א ' מן . אל הוא שלו  ושם גופו.

מגוף  שד וכל חולי  כל שתסיר  מן אל מלפניך רצון יהי  עולם.(פלוני)ואמור. ועד מעתה

IIתהלים IIשימוש

צרה ּבעת מתעּלם הּקּב"ה  ּכביכ ֹול ְְְִִֵֵַַַָָָָָָמתי 

לע ּת וֹ תלמה  ּת עלים ּב רח וֹ ק ּת עמד ה' ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

א)ּב צּ רה בשלח :(י , פ' שמות  (דף[זוהר  ַ◌ָ◌ָ◌

הארץ ]נ"ח:) אבדה מה על ׁש כּ תוּ ב, זה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶזהוּ 
ׁש הרי  ּת וֹ רתי . את  עזבם  על ה ' ויּ אמר  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְוגוֹ ',
נ ׁש בּ ר בּ ּת וֹ רה, יׁש ּת דּ לוּ  ׁש יּ שׂ ראל זמן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
זהוּ  זרה, עב וֹ דה ע וֹ בדי  ׁש ל  ותק ּפ ם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹכּ ח
רבּ י  אמר  אוֹ יב. ּת רעץ ה' ימינ# ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש ּק וֹ לם זמן ׁש כּ ל הוּ א, כּ # ו דּ אי ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר,
וּ בבּת י  כנסיּ וֹ ת בּ בּת י  נׁש מע  ישׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל

ׁש 0נינוּ  כּ מ וֹ  וכ וּ ', כז)מדר ׁש וֹ ת הּק ל (בראשית ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֹ
ע שׂ ו, ידי היּ דים אז ֹלא, ואם יעקב. ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַקוֹ ל
רבּ י  קמי#. ּת הרס גּ אוֹ נ# וּ ברב בּ ארנוּ . ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 

ואמר , ּפ תח  י)חזקיּ ה ּת עמד (תהלים  ה' 'למה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ

בּ צּ רה'. לעּת וֹ ת ּת עלים בּ ׁש עה בּ רחוֹ ק ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הוּ א  בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  גּ וֹ רמים, העוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש חטאי 
צוֹ וחים  אדם וּ בני  למעלה, למעלה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶעוֹ לה
עליהם. ׁש יּ ׁש גּ יח מי ואין  דּ מעוֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִוּ מוֹ רידים
למעלה  עוֹ לה ׁש הוּ א מ-וּ ם הּט עם? ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָמה

ּת ׁש וּ בה  מהם ונמנעת כּ תוּ ב למעלה, ואז , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קמי#. ּת הרס גּ אוֹ נ# ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ְוּ ברב

ּומּמצוֹותיה מהּתֹורה עני  א ּלא  עני  ְִִִִֵֵֶֶַָָָָָאין

יארביארב בס ּכ ה ּכ אריה ּב ּמ סּת ר ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌.◌ֶֹ◌ֱ◌ֹ

עני  ט)לחטוֹ ף תקונא:(י, חדש- [זוהר ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

קכח.)קדמאה  ּפ ר ׁש וּ ה](דף  הרי ּת אמר, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
את הרגוּ  ה גּ ד וֹ לה כּ נסת ׁש אנׁש י ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַר בּ וֹ תינוּ 
הרע, יצר ׁש הוּ א זרה  העבוֹ דה  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָהאריה 

דּ וד  אמר  עליו כּ אריה, י)דּ מי וֹ נוֹ  (תהלים ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר י מזמור | לחודש  ב | ראשון 35ספר

לנצח:יא ראה בּ ל ּפ ניו הסּת יר אל ׁש כח בּ לבּ וֹ  יהו�יבאמר אל�קוּ מה ¨©§¦¨©¥¦§¦¨¨©¨¨¨¤©¨§Ÿ̈¥

ּת ׁש כּ ח אל יד% אֹלהיםיגענוים:(עניים)נשׂ א רׁש ע נאץ מה בּ לבּ וֹ 'על אמר §¨¨¤©¦§©£¨¦©¤¦¥¨¨¡¦¨©§¦

ּת דרׁש : חלכהידֹלא יעזב עלי% בּ יד% לתת ּת בּ יט וכעס עמל אּת ה כּ י ראתה ¦§Ÿ¨¦¨¦©¨¨¨¨©©©¦¨¥§¨¤¨¤©£Ÿ¥¤¨

עוֹ זר: היית אּת ה ּת מצא:טויתוֹ ם בל רׁש עוֹ  ׁש  ּת דרוֹ  ורע רׁש ע זרוֹ ע ׁש בר ¨©¨¨¦¨¥§Ÿ§©¨¨¨¨¦§¦§©¦§¨

מארצוֹ :�יהו�טז גוֹ ים אבדוּ  ועד עוֹ לם יהו�יזמל� ׁש מעּת  ענוים ּת אות §Ÿ̈¤¤¨¨¤¨§¦¥©§©£©£¨¦¨©§¨§Ÿ̈

אזנ%:� ּת קׁש יב לבּ ם ׁש יחּת כין אנוֹ  לערץ עוֹ ד יוֹ סיף בּ ל וד� יתוֹ ם לׁש ּפ ט ¨¦¦¨©§¦¨§¤¦§Ÿ¨¨¨©¦©£Ÿ¡

הארץ: ¤¨¨¦מן

לחטוֹ ף  יארב בסכּ ה  כּ אריה בּ ּמ ס ּת ר  ◌ֲ◌ַֹ◌ֱ◌ֶֹ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ'יארב 
מהּת וֹ רה עני אלּ א עני  ואין ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָעני',
להיוֹ ת ׁש עתידים מ0וּ ם ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִוּ מּמ צווֹ תיה.
יהיוּ  ׁש ֹּלא וּ כדי בּ גּ לוּ ת, בּ דּ חק ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
הּמ לאכה וּ בכבד הּמ ס  בּ כבד בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִטוֹ עים
ׁש ֹּלא וּ כדי  אוֹ תוֹ . הרגוּ  הדּ עת, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ אבּ וּ ד
הרע  יצר עיני  את  סּמ אוּ  בּ ערי וֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתּפ 0טוּ 
עבוֹ דה ׁש ל  ׁש אריה וּ פרׁש וּ ה אדם, בּ ני ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
נׁש ר ׁש ל אחת בּ נימה אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּת פסוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָזרה,
ּפ רסה. מאוֹ ת אר בּ ע עד קוֹ ל צוח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
וֹלא עפרת, ׁש ל בּ כלי א וֹ ת וֹ  הכניסוּ  זה ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
בּ וֹ  לקיּ ם בּ אׁש , אוֹ תוֹ  ושׂ רפ וּ  קוֹ לוֹ , בּ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מע

ז) בּ אׁש .(דברים ּת שׂ רפוּ ן אֹלהיהם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְּפ סילי 

ימלֹוְך מל ְך מלְך ה' ּפעמים ג' ְְְִִִֶֶַַָָָענין

ועד ה' ע וֹ לם טז)מל   בראשית:(י, [זוהר ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

בראשית  לד.)פ' מל ](דף ה' כּ תוּ ב  #[שנינו ] ָ◌ֶ◌ֶ◌
מל# ה' ועד . לעוֹ לם  ימל וֹ # ה' מל# ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָה'
ימלוֹ # ה' בּ אמצע . - מל# ה' למעלה. -ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ה' אמר, אחא ר בּ י למּט ה. זו- [נ"א: ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
העלינה] העליוֹ ן החכמה  עוֹ לם זה - ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶמל#

זוֹ  - מל# ה ' הבּ א. העוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
אר וֹ ן  זה - ימלוֹ # ה' ישׂ ראל. ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִתפארת

חכמההבּ רית זו  מלך ה ' אמר, אחא  ר' [נ"א : ַ◌ְ◌ִ◌
עולם שהוא העליון עולם זה  מלך ה' עליונה ,

ישראל] תפארת  זו  ימלוך ה ' זמן הבא , בּ א .ָ◌ְ◌ַ◌
מלּ מּט ה אוֹ תם והחזיר דּ וד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַאחר

ואמר י)למעלה , עוֹ לם(תהלים מל# 'ה' ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ אמצע. - עוֹ לם למּט ה. - מל# ה' ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָועד'.
וקיּ וּ ם התועדוּ ת ׁש 0ם למעלה. - ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָועד
- ימלוֹ # למעלה. - מל # הכּ ל . ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ׁש למוּ ת

◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה.
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בּ יהו�איא לדוד לנפׁש י�למנצּ ח ּת אמרוּ  אי� הרכם(נודו)חסיתי נוּ די ©§©¥©§¨¦©Ÿ̈¨¦¦¥Ÿ§§©§¦¦©§¤
בּ מוֹ בצּפ וֹ ר: לירוֹ ת יתר על חצּ ם כּ וֹ ננוּ  קׁש ת ידרכוּ ן הרׁש עים הנּ ה כּ י ¦¦¦¥¨§¨¦¦§§¤¤§¦¨©¤¤¦§

לב: ליׁש רי ּפ על:ג אפל מה צדּ יק יהרסוּ ן ה$תוֹ ת בּ היכל�יהו�ד כּ י Ÿ¤§¦§¥¥¦©¨¥¨¥©¦©¨¨§Ÿ̈§¥©

יהו� אדם:�קדׁש וֹ  בּ ני יבחנוּ  עפעּפ יו יחזוּ  עיניו כּ סאוֹ  יהו�הבּ $מים ¨§§Ÿ̈©¨©¦¦§¥¨¤¡©§©¨¦§£§¥¨¨§Ÿ̈

האויבים לאבד

וגו' חסיתי  א)בה' יא ]:(יא, לפרק  תהלים ואנשים [שימוש רעות רוחות נגד טוב הוא המזמור  זה 
וסכנות. רעים

IIתהלים IIשימוש

ולא הּצּדיקים את  לא מעניׁש אינ ֹו ְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹה ּקּב"ה
מּיד הרׁשעים  ְִִֶַָָאת

ואהבה ' ור ׁש ע  יבחן ה)צדּ יק [זוהר:(יא, ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌

תולדות פ' קלט:)בראשית  רעב ](דף  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַויהי
רבּ י  וגוֹ '. הראׁש וֹ ן הרעב מלּ בד  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ 

ואמר , ּפ תח יא)יהוּ דה יבחן (שם צ דּ יק  'ה' ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ואהב נחש]ור ׁש ע נפׁש וֹ '.[ר"ת שׂ נאה חמס ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

מ מתּק נים,כּ ּמ ה הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ע שׂ י ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌
הדּ ין  על  הכּ ל - עוֹ שׂ ה 0הוּ א מה ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוכל

כּ כּ תוּ ב לב )והאמת, ּת מים(דברים הצּ וּ ר ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ואין  אמ וּ נה  אל מׁש ּפ ט  דּ רכיו כל  כּ י  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָּפ עלוֹ 

הוּ א. ויׁש ר צדּ יק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָעול

אתבּ א  ה וּ א  בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  דן ֹלא ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
אוֹ תוֹ  ׁש צּ וּ ה עד  הראׁש וֹ ן  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם
לדר # וּ רצוֹ נ וֹ  ל בּ וֹ  יסטה ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלתוֹ על ּת וֹ 
נׁש מר, ֹלא והוּ א י ּט מא, ׁש ֹּלא כּ די ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת
אוֹ תוֹ  דּ ן כּ ן  ואחר  אדוֹ נוֹ , מצווֹ ת על ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְועבר
ל וֹ , כּ רא וּ י אוֹ תוֹ  דן ֹלא זה  כּ ל ועם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ דין.
אחד  יוֹ ם והתקיּ ם  רגז וֹ  את עּמ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌3◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְוהארי #
ׁש בעים לאוֹ תם ּפ רט  ׁש נים, אלף ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
לוֹ  היה ׁש ֹּלא הּמ ל#, לדוד  ׁש ּמ סר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָׁש נים

כן כּ מוֹ  כּ ל וּ ם. האדם מעצמוֹ  את  דן אינוֹ  ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש אם  תמיד, עוֹ שׂ ה ׁש הוּ א  הרעים ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מע שׂ יו

הּק דוֹ ׁש  אלּ א להתק יּ ם, הע וֹ לם  יכ וֹ ל  ֹלא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָכּ !
ועם  צדּ יקים , עם רגזוֹ  מארי! הוּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌.◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָבּ רוּ !

מהצּ דּ יקים  יוֹ תר כּ די רׁש עים  הרׁש עים עם . ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש יּ תקיּ מ וּ  ׁש למה, בתׁש וּ בה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ ׁש וּ בוּ 

כּ כּ תוּ ב הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה (יחזקאל בּ עוֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
כּ י לג ) וגוֹ ' אח ּפ ץ אם וגוֹ ' ה' נאם אני  ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ַחי

בּ עוֹ לם וחיה וחיה. מדּ ר כּ וֹ  ר ׁש ע  בּ ׁש וּ ב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִאם
מארי# כּ ן ועל  הבּ א. בּ עוֹ לם וחיה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,
מהם ׁש יּ צא  כּ די אוֹ  ּת מיד. רגזוֹ  את ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
אברהם את ׁש הוֹ ציא כּ מוֹ  בּ ע וֹ לם טוֹ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶגּ זע
טוֹ ב  וחלק וׁש ר ׁש  טוֹ ב  גזע ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִמּת רח,
עם מדקדּ ק ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אבל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָלעוֹ לם.
ׁש הם הּמ עשׂ ים בּ כל  ּת מיד ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
יסט וּ  ׁש ֹּלא יוֹ דע ׁש הוּ א מ0וּ ם ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִעוֹ שׂ ים,
אוֹ תם, בּ וֹ חן כּ # וּ מ0וּ ם וּ שׂ מאלה, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָימינה 
היּ צר את י וֹ דע הוּ א ׁש הרי בּ ׁש בילוֹ , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִֹלא
להרים כּ די אלּ א ׁש לּ הם, האמוּ נה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַֹ◌ְוכח
לוֹ  עשׂ ה זה כּ מוֹ  בּ ׁש בילם. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹראׁש ם

ׁש כּ תוּ ב כב )לאברהם, והאֹלהים(בראשית ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
נּס ה זּ ה מה אברהם. את נס,נּס ה הרמת ? ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר  סב )כּ מוֹ  נס,(ישעיה שׂ אוּ  נס, הרימוּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ׁש זּ ה גּ ב  על  ואף העוֹ לם. בּ כל  דּ גלוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵהרים

בּ  הריםנתבּ אר, הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  זה ׁש ביל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
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נפׁש וֹ :� שׂ נאה חמס ואהב ורׁש ע יבחן אׁש וצדּ יק ּפ חים רׁש עים על ימטר ©¦¦§¨§¨¨§Ÿ¥¨¨¨§¨©§©§¥©§¨¦©¦¥

זהוּ  כלּ ם. בּ עיני אברהם  ׁש ל דּ גלוֹ  ◌ֶ◌ָ◌3◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶאת
הּק דוֹ ׁש  כּ # אף אברהם. את נ ּס ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
דּ גל  את להרים כּ די הוּ א, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָבּ רוּ #
את להרים אוֹ תם בּ וֹ חן הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,
מה יבחן, צדּ יק הע וֹ לם. בּ כל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹראׁש ם

מ0וּ םהּט עם ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  אמר  ? ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּ ׁש ּמ תר צּ ה ה וּ א , בּ רוּ # ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

כּ תוּ ב  מה נג )?בּ צּ דּ יקים, חפץ (ישעיה וה' ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
מ0וּ ם אבל וּ בארוּ הוּ . החלי, ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַדּ כּ אוֹ 
ֹלא ה וּ א  בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש רצ וֹ נוֹ 
ֹלא. בּ גּ וּ ף אבל בּ נּ ׁש מה , אלּ א ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתרצּ ה
מעלה, ׁש ל  לנּ ׁש מה דּ וֹ מה הנּ ׁש מה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ואף  למעלה , להאחז ראוּ י  אינ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוהגּ וּ ף
עלי וֹ ן. בּ סוֹ ד היא הגּ וּ ף ׁש דּ מוּ ת גּ ב ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַעל

ה וּ א וּ בא ּב רוּ   ׁש הּק ד וֹ ׁש  ּב זמן  וּ ראה , ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

להנוֹ ת האדם מנּ ׁש מת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌.◌ְמרצּ ה

כּ די [להאיר] הגּ וּ ף את מכּ ה הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָבּ ּה ,
ה נּ ׁש מה בּ עוֹ ד ׁש הרי הנּ ׁש מה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ׁש ֹלט
לׁש ֹלט. יכוֹ לה ֹלא  ה נּ ׁש מה  הגּ וּ ף, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִעם

רע  י ׁש  ה נּ ׁש מה[נשבר]ׁש כּ אׁש ר  ל גּ וּ ף, ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יבחן  צדּ יק זּ ה מה  יבחן, צדּ יק ?ׁש וֹ לטת. ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמר כח)כּ מוֹ  גּ ם(ישעיה כּ # בּ חן. אבן ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌
הזּ וֹ  בּ חן כּ אבן אוֹ תוֹ . מח זּ ק יבחן, ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יק
יבחן. צ דּ יק גּ ם כּ # יקרת, ּפ נּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא

נפׁש וֹ ' שׂ נאה חמס ואהב (תהלים'ורׁש ע ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
נפׁש וֹ יא) שׂ נאה זּ ה מה על . התעלה ? ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌

ׁש נּ פׁש וֹ  הוּ א הוּ א בּ ר וּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַדּ עּת #
הה וּ א הר ׁש ע את אוֹ תּה שׂ וֹ נאת אלּ א ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

שׂ נאה בּ ּה , ּת לוּ י וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת ׁש כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַדּ רגּ ה 
אוֹ תּה  רוֹ צה ׁש ֹּלא הה וּ א  הרׁש ע ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 

הזּ ה בּ עוֹ לם ֹלא אוֹ תּה  ר וֹ צה ֹלא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְכּ לל ,
ור ׁש ע  כּ תוּ ב כּ # וּ מ0וּ ם הבּ א, בּ עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
אחר דּ בר ודּ אי . נפׁש וֹ , שׂ נאה חמס ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְואהב

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  נפׁש וֹ , ו)שׂ נאה נׁש בּ ע (עמוס ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
צ דּ יק  כּ # וּ מ0וּ ם בּ נפׁש וֹ , יהוה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲאדני

◌ָ◌ְ◌ִיבחן.

אתבּ א  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
נתן  ל וֹ . להיטיב  אוֹ תוֹ  צוּ ה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
למעלה. בּ דר גּ תוֹ  התעלּ ה חכמה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָלוֹ 
הרע  היּ צר  ּת ׁש וּ קת  ראה למּט ה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ רד
0התעלּ ה מה כּ ל וׁש כח בּ וֹ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונדבּ ק 

נח,[שהסתכל] בּ א ר בּ וֹ . ׁש ל העליוֹ ן  ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַבּ כּ בוֹ ד
כּ ת וּ ב ו)בּ התחלה  צ דּ יק (בראשית איׁש  נח  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌

וראה למּט ה, ירד כּ # ואחר  היה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָּת מים
ו ׁש תה אחד , מ יּ וֹ ם צלוּ ל, ׁש ֹּלא חזק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַיין
מן  ויּ ׁש ּת  כּ כּ תוּ ב והתגּ לּ ה, והׁש ּת כּ ר  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

ו  בּ אהיּ ין אהֹלה. בּ תוֹ # ויּ תגּ ל יּ ׁש כּ ר  ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌
והסּת כּ ל  בּ חכמה, התעלּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם,
בּ ארץ  רעב ויהי  כּ # אחר רבּ וֹ נוֹ . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ כבוֹ ד
כבד  כּ י ׁש ם לגוּ ר  מצרימה אברם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַויּ רד

כּ # אחר כּ תוּ ב מה וגוֹ '. בּ ארץ ?הרעב ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
וכל  ואׁש ּת וֹ  הוּ א מּמ צרים אברם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַויּ על 
והתעלּ ה ה נּ ג בּ ה, עּמ וֹ  ול וֹ ט לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
בּ רא ׁש וֹ נה, בּ וֹ  ׁש היתה הרא ׁש וֹ נה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלדרגּ תוֹ 
יצחק, בּ א בׁש ל וֹ ם. ויצא בּ ׁש לוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונכנס 

כּ תוּ ב  הרעב מה מלּ בד  בּ ארץ רעב ויהי ? ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מ 0ם והתע לּ ה יצחק והל# וגוֹ ', ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן 
בּ וֹ חן  הצּ דּ יקים כּ ל ואת בּ ׁש ל וֹ ם. כּ # ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר
רא ׁש ם את להרים כּ די ה וּ א , בּ ר וּ # ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

וּ בעוֹ לם  הזּ ה  הבּ א.בּ עוֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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כּ וֹ סם: מנת זלעפוֹ ת ורוּ ח יהו�זוגפרית צדּ יק יחזוּ �כּ י יׁש ר אהב צדקוֹ ת §¨§¦§©¦§¨§¨¨¦©¦§Ÿ̈§¨¨¥¨¨¤¡
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הּקׁשת נראה  לא י ֹוחאי ּבר ׁשמעֹון ְְִִִֶֶַַַַָֹרּבי 
ְָָּבימיו

פנימוֹ ּכ י יחזוּ  י ׁש ר אהב צדק וֹ ת ה' צ דּ יק  ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌

ז) ויקרא :(יא, פ' ויקרא  ט"ו.)[זוהר ◌ָ◌ִמכּ אן ](דף 
הּק ׁש ת מתגּ לּ ה ׁש ֹּלא צ דּ יק  לחסיד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִסימן
לא וֹ ת בּ ימיו העוֹ לם  צרי # וֹלא בּ ימיו, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהזּ וֹ 

ה וּ א וּ מי  על הזּ את . רחמים ׁש ּמ בּק ׁש  אוֹ תוֹ  ? ַ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י כּ מוֹ  עליו, להגן וראוּ י ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
את בּ ימיו העוֹ לם צרי# ׁש ֹּלא יוֹ חאי, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶבּ ן
סימן  אוֹ ת היה  הוּ א ׁש הרי  הזּ את, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָהאוֹ ת
על  ׁש נּ גזרה  גזרה היתה ׁש ֹּלא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם .
והינוּ  אוֹ תּה , מב ּט ל  ׁש ֹּלא למעלה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש כּ ת וּ ב כג )מה ב  בּ אדם.(שמואל מוֹ ׁש ל  ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מוֹ ׁש ל  וּ מי  בּ אדם. מוֹ ׁש ל ה וּ א  בּ רוּ # ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

כּ ביכוֹ ל  הוּ א בּ רוּ # צדּ יק.בּ ּק דוֹ ׁש  ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
מב ּט ל . והוּ א גּ וֹ זר , ה וּ א  בּ ר וּ # ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

היהּכ מוֹ  אחד ׁש יּ וֹ ם  יוֹ חאי  בּ ן ׁש מע וֹ ן ר בּ י ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש ער ׁש ל הדּ לת על לוֹ ד ,(מערת)י וֹ ׁש ב ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

מאירה, ׁש ה0מׁש  וראה עיניו ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵהרים
בּ ינתים ּפ עמים. ׁש ֹלׁש  אוֹ רּה  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהסּת ירה
וירק. ׁש חר ב0מׁש  ונראה האוֹ ר, ֹ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶנחׁש #
בּ ני , אחרי בּ א בּ נוֹ , אלעזר  לרבּ י לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר
למעלה, גזרה נגזרה ודּ אי ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונראה
לי , להוֹ דיע ר וֹ צה הוּ א בּ ר וּ # ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

ׁש ֹלׁש  הדּ ברׁש וּ דּ אי אוֹ תוֹ  ּת לוּ י יוֹ ם ים ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אינוֹ  הוּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  למעלה, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ גזר
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לצּ דּ יקים. ׁש ּמ וֹ דיע עד ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶעוֹ שׂ ה

ג ) אם(עמוס כּ י דּ בר אֹלהים ה' יעשׂ ה ֹלא ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִכּ י
ׁש היוּ  עד הנּ ביאים. עבדיו אל  ס וֹ דוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָגּ לה
אחד  נח ׁש  ראוּ  כּ רם. לאוֹ תוֹ  נכנסוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְהוֹ לכים,

ּפ תוּ ח, וּ פיו בּ א, בלשונו)ׁש היה לוחש (והיה ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ׁש מעוֹ ן  רבּ י בּ גדיו נער  בּ עפר. בּ ארץ ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְולוֹ הט
הנּ חׁש , ׁש כ # הנּ חׁש , בּ ראׁש  ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוהכּ ה
אמר רוֹ חׁש ת. לׁש וֹ נוֹ  וראה ּפ יו את ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִהנמי#
הנּ ח ׁש  לאוֹ תוֹ  ואמר  ל# נחׁש , נחׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָלוֹ :
מצוּ י  י וֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י  ׁש הרי  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן
עפר ׁש ל לנקב ראׁש וֹ  את הכניס  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם .
ׁש הּת ח ּת וֹ ן  כּ ׁש ם אני, גּ וֹ זר ואמר: ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,
לנקב  יחזר העלי וֹ ן כּ # העפר, לנקב ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָחזר 
עד  בּ תפ לּ ה. ׁש מע וֹ ן ר בּ י רחׁש  רבּ ה. ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְּת הוֹ ם
ממנּ י  אחד: קוֹ ל  ׁש מעוּ  מתּפ ללים, ◌ֵ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
ׁש ל  ה ּמ כּ וֹ ת למקוֹ מכם. הכּ נסוּ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות ,
רבּ י  ׁש הרי  בּ עוֹ לם, ׁש וֹ רוֹ ת ֹלא ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש חיתים
רבּ י  אׁש רי# אוֹ תן. בּ ּט ל יוֹ חאי בּ ן ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
בּ ני  כּ ל על בכבוֹ ד# ר וֹ צה ׁש ר בּ וֹ נ# ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,

כּ ת וּ ב בּ מ ׁש ה לב )הע וֹ לם. מ ׁש ה(שמות ויחל ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌
ואּת ה ּפ רגּ וֹ ד, אוֹ תוֹ  ׁש אחז ׁש ּמ ׁש מע ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוגוֹ ',
ה וּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  גּ וֹ זר , ׁש מעוֹ ן  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
כּ # בּ ין  מב ּט ל . ואּת ה גּ וֹ זר , הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְמקיּ ם.
ה0חוֹ ר. אוֹ תוֹ  ועבר ה0מׁש  ׁש האיר ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָראה
הת בּ 7ם. ׁש העוֹ לם ו דּ אי ׁש מעוֹ ן, רבּ י ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ודרׁש , לביתוֹ  יא)נכנס ה'(תהלים צדּ יק כּ י  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
כּ י  הּט עם מה פנימ וֹ . יחזוּ  יׁש ר אהב ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְצדקוֹ ת 

אהב  צדק וֹ ת ה' יחזוּ צדּ יק ׁש יּ ׁש ר  מ0וּ ם ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌
פנימ וֹ  זּ ה מה ׁש ל פנימוֹ . העליוֹ נים  הּפ נים ? ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

מ ּמ נּ וּ  רחמים לבּק ׁש  ׁש צּ ריכים העוֹ לם, ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
אלעזר רבּ י ל וֹ  אמר  0צּ ריכים. מה כּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַעל
יחזה יׁש ר להי וֹ ת צרי# היה כּ #, אם ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ נוֹ ,

יחזוּ  יׁש ר זּ ה מה יחזוּ . יׁש רים אוֹ  ?פנימ וֹ , ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌
ׁש ל  קדם ימי  ׁש אוֹ תם עלי וֹ ן סוֹ ד לוֹ , ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָאמר
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וימי  הנּ סּת רים. כּ ל נסּת ר הּק ד וֹ ׁש , ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יק
ּפ נימוֹ , נקראים ׁש הם ז"א, ׁש ל  (שהם)ע וֹ לם ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

לראוֹ ת. 0צּ רי # מה יׁש ר בּ דר# ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִר וֹ אים
ה וּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש 0נינוּ ,
מעשׂ יהם ׁש כּ ׁש רים ורוֹ אה בּ עוֹ לם  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יח
העּת יק  מתגּ לּ ה למּט ה, האדם בּ ני ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
אוֹ תם כּ ל  וּ מסּת כּ לים אנּפ ין, בּ זעיר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

מתבּ רכים.הּפ  וכלּ ם נסּת רים, בּ פנים נים ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש ּמ תבּ רכים הּט עם מ0וּ םמה ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש ֹּלא יׁש ר, בּ דר# בא לּ וּ  אלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת כּ לים
י ׁש ר ׁש כּ ת וּ ב זה וּ  וּ שׂ מאלה. ימינה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִסוֹ טים
זה וּ מׁש קים מת בּ רכים וכלּ ם פנימוֹ . ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶיחזוּ 
וכל  הע וֹ למוֹ ת. כּ ל ׁש ּמ תבּ רכים עד זה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶאת

ה' נקרא ואז כּ אחד, נמצאים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת
העוֹ לם וּ כ ׁש חטאי  אחד. וּ ׁש מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
ואין  הּק ד וֹ ׁש , הע ּת יק נסּת ר  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמתרבּ ים,
מתעוֹ ררים ואז בּ פנים, ּפ נים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יחים
ועּת יק  עוֹ לים, והכּ סאוֹ ת בּ עוֹ לם, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ינים
ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  מתגּ לּ ה . וֹלא סתוּ ם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים

ז) הוּ רמ וּ (דניאל ׁש הכּ סאוֹ ת עד  רוֹ אה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָהייתי
הוּ רמוּ , ׁש הכּ סא וֹ ת עד יוֹ ׁש ב. היּ מים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְועּת יק 
את ׁש ּמ ׁש קים העליוֹ נים, הכּ תרים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תם

הם וּ מי  בּ ק יּ וּ מם. להעמידם  האחרים ?כּ ל ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
מתגּ לּ ה. ו ֹלא י וֹ ׁש ב היּ מים ועּת יק  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהאבוֹ ת.
רחמים העוֹ לם  ׁש ל  הרׁש עים מהּפ כים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְואז

◌ִ◌ְלדין.

IIתהלים IIזוהר 
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לדוד:איב מזמוֹ ר ה$מינית על יהו�בלמנצּ ח ׁש יעה חסיד�הוֹ  גמר כּ י ©§©¥©©©§¦¦¦§§¨¦¦¨§Ÿ̈¦¨©¨¦
אדם: מבּ ני אמוּ נים פּס וּ  בּ לבג כּ י חלקוֹ ת שׂ פת רעהוּ  את איׁש  ידבּ רוּ  ׁש וא ¦©¡¦¦§¥¨¨¨§§©§¦¤¥¥§©£¨§¥

ידבּ רוּ : יהו�ד ולב גּ דלוֹ ת:�יכרת מדבּ רת לׁש וֹ ן חלקוֹ ת שׂ פתי כּ ל ¨¥§©¥©§¥§Ÿ̈¨¦§¥£¨¨§©¤¤§Ÿ

יחלש שלא

וגו' חסיד  גמר כי  ה' ב)הושיעה יב]:(יב, לפרק תהלים ושינצל[שימוש האדם יחטא  שלא לאמרו טוב
רעות. מעצות

IIתהלים IIשימוש

וגו'""יכרת  חלק וֹ ת שׂ פתי  ּכ ל  ד )ה' :(יב , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

דף מצורע  פ ' ג' חלק זוהר תורה; [זוהר

רבי נב :] וגו'". נגבּ יר  ללׁש ננוּ  אמר וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ"אׁש ר 
חמה כּ י חרב  מ ּפ ני לכם "גּ וּ רוּ  פתח : ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאבא

ׁש דּ וּ ן" ּת דעוּ ן למען חרב כט )עוֹ נוֹ ת יט, .(איוב  ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

העולם כל על מיתה נגזר  הרע לשון בעוון

הנחש בוא שאמר הרע בלשון וראה,
לגזור ולאדם להאשה גרם להאשה,
הרע  בלשון העולם , כל  ועל  מיתה, עליהם 

ח דּ ה" חרב "וּ לׁש וֹ נם ה)כתיב: נז, ,(תהלים ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
לשון  מפני חרב", מּפ ני לכם "גּ וּ ר וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלפיכך

הרע.

לה' בחרב  נידון בלשונו חרב לו שיש מי 

נג .] דף  מצורע  פרשת  ג' חלק  חמה[זוהר ◌ָ◌ֵ◌ִ"כּ י 
חרב", עוֹ נוֹ ת חמה "כּ י  מהו חרב ", ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲעוֹ נוֹ ת

לה' חרב לו חזו יש חרב שלמדנו  ,
לרשעים, דן הוא שבו הוא, ברוך להקדוש

לה "חרב שכתוב: דם"זהו מלאה (ישעיהו' ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ו) בּ שׂ ר"לד, ּת אכל "וחרבּ י מב ), לב , ,(דברים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌

חמה כּ י  חרב  מּפ ני  לכם "גּ וּ רוּ  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָולפיכך

שדין  ׁש דּ וּ ן", ּת דעוּ ן למען  חרב , ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲעוֹ נוֹ ת
נידון  הוא שכך תדעו למען מי טכתיב,

ההיא בחרב  נידון בלשונו , חרב לו  שיש
הכל . שמכלה 

לבד תשובה מועילה לא  הרע לשון על 

קסא .] דף  שלח  פ' ג ' חלק אמר,[זוהר יצחק רבי 
ברוך  הקדוש העולם חטאי כל וראה, בוא
על  מלבד בתשובה, עליהם מכפר הוא
וכך  חברו , על רע שם שהוציא הרע , לשון
ּת וֹ רת ּת היה "זאת שנאמר: ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹביארו,

ב )הּמ צרע" יד, של (ויקרא תורתו היא זאת , ַ◌ְ◌ָֹ◌
רע  שם .ימוציא

ולא במדבר אבותינו מתו הרע לשון בגלל
לארץ נכנסו 

נג .] דף  מצורע  פ' ג ' חלק רבי [זוהר אמר  וכך 
ברוך  הקדוש מוחל  הכל שעל שמעון,
שכתוב : לפי  הרע, לשון על  מלבד הוא,
אּת נוּ  שׂ פתינ וּ  נגבּ יר ללׁש ננוּ  אמרוּ  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ"אׁש ר

לנוּ " אד וֹ ן עשהיאמי  כמה וראה, ובוא , ִ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

הדין.ח. מדת שהיא  המלכות  לדעתט.זו פירוש
מדה. כנגד מדה נידון תיבתי.שיהיה מדייק

אבל  המצורע, תורת זאת  לומר  צריך שהיה תהיה

אלא אחרת, תרופה לו שאין  תרמז, תהיה מלת 
אם כך  ואחר  שיצטרע ענשו, תהיה  זאת  שבודאי

יטהר. בעיקר,יא.יושב כופר הוא  שזה משמע
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לנוּ :ה אדוֹ ן מי אּת נוּ  שׂ פתינוּ  נגבּ יר ללׁש ננוּ  אמרוּ  מאנקתואׁש ר עניּ ים מ$ד £¤¨§¦§Ÿ¥©§¦§¨¥¦¨¦¨¨¦Ÿ£¦¦¥©§©
יהו� יאמר אקוּ ם עּת ה לוֹ :�אביוֹ נים יפיח בּ יׁש ע יהו�זאׁש ית אמרוֹ ת ¤§¦©¨¨Ÿ©§Ÿ̈¨¦§¥©¨¦©¦£§Ÿ̈

שלא אבותינו על נגזר  הרע, לשון אותו
ונגזר שאמרו, אלה ומתו לארץ, יכנסו

דורות. לדורי  בכיה

טומאה רוח  עליו מעורר הרע לשון המדבר

לשון רבי  שמוציא מי כל אמר , חייא
וראוי  אבריו, כל לו מטמאים הרע,
ההוא הרע שהדבור  לפי  מצורע , להיות
ונטמא, עליו, טומאה רוח ונתעורר  עולה,
בהדבור אותו, מטמאים להטמא הבא

אחר. ענין  נתעורר שלמטה 

ממנו נפרעת השכינה 

ּת וֹ רתרבי  ּת היה  "זאת כתיב: אמר  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹיהודה
כנגדו, ודאי ּת היה " "זא"ת ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָֹ◌ְ◌ַהּמ צרע ",

רע  שם המוציא מאותו ממנו .יבלהפרע

מתקבלת תפלתו  אין

מה"בּ י וֹ ם הכּ הן" אל והוּ בא טהרתוֹ  ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌
שהואיגמשמיענו  מי  נשמע  אלא ,

לפני  נכנסת תפלתו אין הרע  לשון בעל
רוח עליו נתעורר שהרי  הוא, ברוך הקדוש
עליו  וקבל בתשובה שחזר כיון אבל טמא,

"בּ יוֹ ם יד תשובה כתוב: והוּ באמה טהרתוֹ  ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הכּ הן". ◌ֵֹ◌ַ◌ֶאל

ּפרט הּוא  ּברּוְך הּקד ֹוׁש מֹוחל  הּכל ְֵַַַָָָֹעל 
הרע  ְָָָללׁשֹון 

אּת נוּ א ׁש ר  שׂ פתינוּ  נג ּב יר  ללׁש ננוּ  אמרוּ  ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

לנוּ  אד וֹ ן ה)מי פ ':(יב , במדבר- [זוהר ִ◌ָ◌ָ◌

לך קס"א .)שלח  אלמלא](דף  אמר , ׁש מעוֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
בּ סימן לארץ ישׂ ראל נכנסים (באמנות)היוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

אפלּ וּ  עוֹ מד  הע וֹ לם היה ֹלא הרע, ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָלׁש וֹ ן
הרע  ל ׁש וֹ ן ׁש ל  אּמ ן מי  אחד. הנּ חׁש .רגע ? ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הּט יל  חוּ ה על הנּ חׁש  מ 0בּ א - הדּ בר  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוסוֹ ד
ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר זהמה. הכּ לבּ ּה  ועל ָ◌3◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֹ

הרע, ללׁש וֹ ן ּפ רט ה וּ א, בּ רוּ ! ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמוֹ חל
ׁש כּ תוּ ב יב )מ 0וּ ם אמר וּ (תהלים אׁש ר  ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

לנוּ . אדוֹ ן מי  אּת נוּ  שׂ פתינוּ  נגבּ יר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִללׁש ננוּ 
גּ זר הרע; לׁש וֹ ן  אוֹ תוֹ  עשׂ ה כּ ּמ ה וּ ראה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
אלּ ה וּ מתוּ  לארץ, י כּ נסוּ  ׁש ֹּלא אבוֹ תינ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַעל

דוֹ רוֹ ת. לד וֹ רי  בכ יּ ה ונגזרה שכןׁש אמר וּ , (כל ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
הכל ) על הרע לשון שהוציא כּ יון כאן  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכ וֹ ל

כּ אלּ וּ  הּק דוֹ ׁש ה, הארץ  על ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוֹ ציא וּ 
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  קנּ א זה בּ גלל  עליו. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִהוֹ ציאוּ 

זה, על לשמו)הוּ א קנא י שׂ ראל (כלומר ועמד וּ  ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
תפלּ ת אלמלא מהע וֹ לם לה0מד ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌3כּ לּ ם

◌ֶֹמׁש ה.

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

פרטית. השגחה שאין על יב.לומר רמז  זא"ת 
הדין. מידת והובא,יג.המלכות תיבת ליה קשיא

שעשה  שעד מזה ומדייק יבא, לומר  צריך שהיה
ידי  ועל אחרא, לסטרא תפלתו נשדדה תשובה
àלע "חיל הפסוק: יתקיים  תשובה ִַַָשיעשה

"äìטו)ויקא כ, ממילא(איוב הובא זה ידי ועל  , ְִֶַ
מיכאל , המלאך שהוא שלמעלה, הכהן אל תפלתו 

יהודה  שרבי  משמע ישראל, תפלות את  המקריב
הקודמות. דעות  על אהדריד.פליג דבריו, הכפיל

די  שלפעמים כיון תשובה, עליה וקבל בתשובה
שב  ואינו העבירה עשיית  שמפסיק מה  בתשובה
לקבל  שצריך אלא בכך, די אין כאן אבל קיאו, אל 
חברו, את שיפייס דהיינו בפועל, התשובה עליו

חברו. את שירצה עד במשנה, כדאיתא 
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ׁש בעתים:� מזקּ ק לארץ בּ עליל צרוּ ף כּ סף טהרוֹ ת יהו�חאמרוֹ ת אּת ה £¨§Ÿ¤¤¨©£¦¨¨¤§ª¨¦§¨¨¦©¨§Ÿ̈

לעוֹ לם:� זוּ  הדּ וֹ ר מן ּת צּ רנּ וּ  זלּ וּ תטּת ׁש מרם כּ רם יתהלּ כוּ ן רׁש עים סביב ¦§§¥¦§¤¦©§¨¨¦§¨¦¦§©¨§ªª

אדם: ¨¨¥§¦לבני

לדוד יחס  מגּלת ּבּה י ׁש – רּות  מגּלת ְְְְִִִִֵַַַַַָָענין
ה ּׁשלֹום עליו  ֶֶַַָָָהּמל ְך

לארץּכ סף ּב עליל ז)צרוּ ף חדש-:(יב , [זוהר ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

רות] קסמא,מדרש בּ ן י וֹ סי רבּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
כּ די  אלּ א באה ֹלא זוֹ  מגלּ ה אם אני ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָּת מ ּה 
ֹלא - הּמ וֹ אביּ ה מרוּ ת ׁש בּ א דּ וד זרע ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְליחס

זה כּ ל לי  ולּמ ה יוֹ תר, היּ חס יסּפ ר לכּת ב ? ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌
אלּ ה ויאמר רוּ ת, את  כּ ׁש נּ שׂ א ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ִמבּ עז,
דּ וד . את הוֹ ליד וי ׁש י עד ּפ רץ, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְתוֹ לדוֹ ת
הזּ וֹ , הצּ דּ קת בּ ׁש ביל הצטר# הכּ ל  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ נפי  ּת חת ולחס וֹ ת להתגּ יּ ר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ אה
וּ צניעוּ ת ענותנוּ תּה  וּ להוֹ דיע ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה,
י וֹ סי  בּ רבּ י  אלעזר  רבּ י וצדק וּ תּה . ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ ּה 

ׁש הוּ א דּ וד, זרע להוֹ דיע יב )אמר , (תהלים ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ּפ רץ  ׁש הרי  לארץ'. בּ עליל צרוּ ף ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ'כּ סף

ׁש נּ צרף ועוֹ בד הזּ ה כּ כּ סף הוּ א, צר וּ ף  כּ סף ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מן  בּ אוּ  מה מּפ ני ּת אמר, ואם וּ ׁש ּת ים. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַּפ עם

זה בּ ענין  מּת וֹ #האּמ ה וֹ ת מזּק ק כּ סף אלּ א  ? ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌
וּ מצּ ד  זה מצּ ד צר וּ ף  דּ וד וזרע ׁש בּ ּה . ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִסגּ ים

ׁש כּ תוּ ב  ו)זה, אֹלהי#(דברים ה' את ואהבּת  ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌
הּט וֹ ב  בּ יּ צר  יצרי #, בּ ׁש ני  וגוֹ ', לבב# ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
דּ וד  וזרע כּ אחד. צרי# הכּ ל הרע. ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַוּ ביּ צר 

כּ #. ◌ָ◌ִ◌ָצרי#

וגיהּנם עדן בגן וצּדיקים הרׁשעים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹמׁשּפט

יתה לּ כוּ סביב ט)רׁש עים  בראשית:(יב, [זוהר ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

וירא  קז .)פ' מהוּ ](דף  יצחק, ר בּ י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
נז)ׁש כּ תוּ ב וגוֹ '(ישעיה נגר ׁש  כּ יּ ם ?והר ׁש עים ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ּפ ניו, מעז הוּ א רׁש ע ׁש ל  דּ ינוֹ  בּ ׁש עת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
כּ ת וּ ב, מה ראה קיּ ם. בּ רׁש עתוֹ  הוּ א ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַואזי
כּ ׁש ם יצחק, רבּ י  אמר  וגוֹ '. י ׁש כּ בוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶטרם
- בּ ארץ עדן גּ ן הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא
עדן  גּ ן ׁש בּ רא וּ כׁש ם בּ ארץ. גיהנּ ם בּ רא ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָכּ #
עדן  גּ ן למעלה. גיהנּ ם בּ רא  כּ # - ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

ׁש כּ תוּ ב  ב )בּ ארץ, אֹלהים(בראשית ה ' ויּ ּט ע  ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב  בּ ארץ, גּ יהנּ ם וגוֹ '. בּ עדן י)גּ ן (איוב  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

למעלה, עדן גּ ן וגוֹ '. אפל  כּ מ וֹ  עיפתה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶארץ
כה)ׁש כּ תוּ ב א  אדני (שמואל נפ ׁש  והיתה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

וכתוּ ב  אֹלהי#, ה' את הח יּ ים בּ צר וֹ ר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצרוּ רה
יב ) אׁש ר(קהלת האֹלהים אל ּת ׁש וּ ב ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוהרוּ ח

נפׁש  ואת ׁש כּ תוּ ב  למעלה, גּ יהנּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְנתנּה .
עדן  גּ ן הּק לע. כּ ף בּ תוֹ # יקלּ ע נּ ה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹאיבי #
למעלה עדן גּ ן ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
נזּ וֹ נים להיוֹ ת גּ מוּ רים צ דּ יקים ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלנׁש מתן
למּט ה גּ יהנּ ם מעלה. ׁש ל הגּ דוֹ ל ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמא וֹ ר 

הר ׁש עים ישראל]לאוֹ תם קבּ לוּ [של ׁש ֹּלא ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
וֹלא ודתוֹ  בּ ּק בּ "ה האמינוּ  וֹלא מילה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבּ רית
כ וֹ כבים עוֹ בדי הם ואלּ וּ  ׁש בּ ת, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָׁש מר וּ 

ׁש נּ אמר בּ אׁש , ׁש נּ דּ וֹ נים טו)וּ מ זּ לוֹ ת (יחזקאל ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וכתוּ ב  וגוֹ ', ּת אכלם והאׁש  יצאוּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵמהאׁש 

סו) וגוֹ '.(ישעיה האנׁש ים בּ פגרי וראוּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְויצאוּ 
י שׂ ראל  ּפ וֹ ׁש עי לאוֹ תם למעלה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵגּ יהנּ ם
חזר וּ  ו ֹלא הּת וֹ רה מצווֹ ת על  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עברוּ 
עד  לחוּ ץ אוֹ תם ׁש דּ וֹ חים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה,
כּ ל  וסוֹ בבים והוֹ לכים ענׁש ם, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ ק בּ לוּ 

ׁש נּ אמר  יב )העוֹ לם, רׁש עים(תהלים 'סביב ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
חד ׁש . עשׂ ר ׁש נים נדּ וֹ נים וׁש ם ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִיתהלּ כ וּ ן'.

IIתהלים IIזוהר 
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משונה ממיתה להנצל

וגו' נצח תשכחני  ה' אנה  ב)עד יג]:(יג, לפרק תהלים או[שימוש משונה ממיתה  להנצל לאמרו טוב
לקיטתה ובשעת  אוקייאר"ה  הנקרא  עשב עם העינים לחולי  כן גם טוב והוא פורעניות  שאר

המזמור. זה  תאמר

IIתהלים IIשימוש

ענׁש ם ׁש ּק בּ ל וּ  אוֹ תם עם מד וֹ רם כּ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 
ו  אחד  כּ ל הראוּ י בּ מוֹ תם, הּמ קוֹ ם כּ פי אחד ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וּ מזּ לוֹ ת כוֹ כבים העוֹ בדי ׁש ל והרׁש עים  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלוֹ .
אינם וׁש וּ ב וּ בּמ ים בּ אׁש  ּת מיד ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִנדּ וֹ נים
מׁש ּפ ט תכ בּ ה. ֹלא וא0ם ׁש נּ אמר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִעוֹ לים,
המטיר וה' ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  בּ גּ יהנּ ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים
וׁש וּ ב  וגוֹ ', ואׁש  גּ פרית עמרה ועל סדם ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַעל
הדּ ין, ליוֹ ם יקוּ מ וּ  וֹלא עוֹ לים, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינם

כט )ׁש נּ אמר בּ אּפ וֹ (דברים  ה ' הפ# אׁש ר  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
- וּ בחמתוֹ  הזּ ה. בּ עוֹ לם - בּ אּפ וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַוּ בחמתוֹ .

הבּ א. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

הּׁשכינה עם חסד ְִִֶֶַַָָּגמל 

ּב יׁש וּ עת2ואני  לּב י יגל בטחּת י  ּב חסדּ 2 ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

עלי גמל ּכ י ליהוה  ו )אׁש ירה :(יג, ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

תצא  כי פ' דברים ע"ב)[זוהר רפ"ב קם](דף  כּ # ◌ָ◌ָ◌ֵבּ ין
הרי  העוֹ לם, רבּ וֹ ן ואמר , הּק ד וֹ ׁש ה ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּמ נ וֹ רה

נאמר ׁש בּ וֹ  הנּ אמן, ר וֹ עה יב )כּ אן (במדבר ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
כּ עת עד מאד, ענו מׁש ה ב )והאיׁש  (שמות ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌

מׁש ה, והאי ׁש  כּ אן הרי איׁש . אין כּ י ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
וּ בוֹ  י שׂ ראל , ׁש ל רבּ וֹ א ל ׁש 0ים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש 0קוּ ל 

לג ) נאמר(תהלים ׁש בּ וֹ  הׁש גּ יח. ׁש בּת וֹ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמּמ כוֹ ן

האחרוֹ נה, הגּ לוּ ת דּ וֹ ר  נג )על וה'(ישעיה ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌
בּ עשׂ ר כּ לוּ ל  והוּ א כּ לּ נוּ . עוֹ ן  את בּ וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהפגּ יע

אמר ּת  ׁש בּ גללן יח)מדּ וֹ ת, ֹלא(בראשית ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
להׁש גּ יח עליו רד העשׂ רה. בּ עבוּ ר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאׁש חית
וכל  אמת  ׁש אּת ה דּ ברי#, וקיּ ם העוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל
ה0כינה, עם חסד גּ מל ׁש הוּ א אמת. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְדּ ברי#
ׁש פחה להיוֹ ת בּ גבוּ רה , ׁש פחתּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוקׁש ר
ּת פלּ ין, ׁש ל  בּ קׁש ר גּ בר ּת ּה  ּת חת  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲאסוּ רה 

אמת, בּ תוֹ רת בּ גללּה  ב )והׁש ּת דּ ל  (מלאכי  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
בּ ּה  והׁש ּת דּ ל  בּ פיהוּ . היתה אמת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַּת וֹ רת
בּ כ ּמ ה בּ נּ ביאים וּ בכּ תוּ בים. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַבּ נּ ביאים
תהלּ ים. מיני בּ עשׂ רה  בּ כּ תוּ בים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶנחמוֹ ת.

ה ּת פ לּ ה. בּ רכ וֹ ת עשׂ רה בּ ׁש מוֹ נה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְבּ צדּ יק

ּב יׁש וּ עת2ּב חסואני  לּב י יגל בטחּת י  דּ 2 ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

עלי גמל ּכ י ליהוה  ו )אׁש ירה :(יג, ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ה '] סוד לשם , מטה  מקובלים, תיבות[ח "צ, סופי
ישועתיך  ידי על ישראלים, לוים כהנים
בעבודתם, כהנים שמחים, יהיו כולם
ואני  במעמדם. וישראל  בדוכנם, ◌ִ◌ֲ◌ַלוים 
בּ י'ׁש וּ עת; ל 'בּ י י'גל בטחּת י ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ חסדּ ;

עלי גמל כּ י ליהוה ו)אׁש ירה [מקובלים ,(יג, ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ה '] סוד דוד , לביטחון,לקט  מתיחס יל"י שם
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עלי: גמל כּ י � ליהו� אׁש ירה בּ יׁש וּ עת% לבּ י יגל ¨¨©¨¦Ÿ̈©¨¦¨¤¨¦¦¦¥¨¦§©̈בטחּת י

נפשי  תגמול במאמר כי אמי, עלי כגמול
עלי .

עליאׁש ירה  גמל ּכ י  ו )לה' חיים:(יג, עץ [פרי ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ב] פרק - הזמירות  נראהשער גם
שצריך  ז"ל ממורי  ששמעתי  דעתי לעניית
עלי " גמל  כי לה' "אשירה  בפסוק לכוין
זה שם כי יל"י , שם  נרמז תיבות שבסופי
אצלינו  כמבואר דעשיה, נשמות מעלה
ישב", למבול "ה' בפסוק  שבת בקבלת
שאול  מן "העלית פסוק גם שם ועיין
מבחינת המ"ן העלאת סוד  היא נפשי "
אלא שם שאין העשיה שבקלי ' הנפשות
שאול  נקרא העשיה וקלי ' הנפש בחינת
מן  "העלית וזהו דגיהנם, תתאה דרגא 
מכאן  הפסוק שאר כל גם נפשי", שאול
הרוגי  י' בענין מדברים כולם מלך, ה' עד

שער השחר מלוכה . תפילת דרושי  - הכוונות (שער 

השחר ) תפלת  ענין א' .דרוש

ופדות גאולתינו כל תלוי  שבו  הדבר זה
נפשינו

ישראל "באנוכולנו  שבטי למעמד"יחד
בציון  במירון, הקדוש הזוהר  סיום 
היכלא  ה' בבית  ע "ה יוחאי בר  שמעון  רבי
השכינה  משם זזה לא אשר  דרשב"י

מחובריםמעולם  להיות שזכינו  אשרינו .
הזוהר כל את ולסיים הקדוש להרשב"י 
כל  תלוי  שבו הדבר  זהו כי הקדוש,
הגאולה את לקרב נפשינו ופדות גאולתינו 
הקדוש  הזוהר  וזכות המשיח, את ולהביא
מרעין  מני מכל  ישראל עם את ומציל  מגן

בישין.

כוח כמו  הקדושה ניצוצי בירור כוח  לנו  אין
הזוה"ק לימוד

כמו ואין  הקדושה  ניצוצי בירור כוח לנו
בדברי  כמובא הזוה"ק , לימוד  כוח
בנו  אלעזר ורבי הרשב"י  שגם האריז"ל ,
והראיה מלוכה, הרוגי עשרה בכלל  היו
להורגו, שרצה הקיסר מפני  שברח  לזה
והיו  להמערה, בנו אלעזר ורבי הוא והלך
התיקון  לעשות ובנו הרשב"י צריכים
עקיבא רבי כמו להריגה נפשם במסירות
הסיגים ולהעביר רשב"י, של רבו
ברכו  אשר השדה מן וחרולים והקמשונים

ה'.

דרך ואמר  למצוא יכול "אני הרשב"י 
ניצוצי  לברר וטובה משובחת
השפע  ולהורדת הקליפות מתוך  הקדושה
לעולמות העליונים מהעולמות
מאשר חזקה יותר הרבה התחתונים,
קידוש  על להריגה גופנית נפש  מסירות

עקיבא]השם רבי רבו ידי,[של על  וזאת 
לתורה  ביותר הגדולה  בתכלית נפש מסירת
לימוד על  מאוד  מאוד שאטרח הקדושה
עוה"ז , ותענוגי מהבלי פרישות עם התורה

האפשר ככל התורה סודות ואפרש ואגלה ,
כולה, הבריאה תכלית בגנזילכולם ואכנס 

אביו  בגנזי שנכנס כבן העליון ,המלך
האור ידי ועל העליונים, אורות ואגלה
מן  הגדול  החושך אבריח הזה הגדול

מן העולם, והדינים  הקליפות כל  ואבטל
לסודותהקדושה" נפשו מסירת ידי ועל .

התורה התורה, סודות גילוי  ידי  על  וכן 
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גזירות  ולבטל הקליפות להכניע  זכה
וחירות  שלום חיים  לעולם כי...להמשיך 

דוקא  אותו צריך הזה  הגדול הכוח כל
של  דור  האחרון  הזה המשיח,לדור  ביאת

מדינוב ) ע"כ .(מהרצ"א ,

האסורים בבית חבוש היה  עקיבא  רבי 
שנה עשרים

מהגניזהובמדרש  השירים ע "ישיר  [י "ל 

הוצאת ורטהימר, חיים  יוסף  הרב

תשנ"ה] ירושלים וספר' יד על 'כתב י "ח, עמוד  ,
ג )הפסוק וכו",(א טובים שמניך 'לריח

' מלכות]השביעינאמר : הרוגי רבי [מעשרה 
האסורים בבית חבוש שהיה עקיבא,
של  קולמוסים מביאים  והיו שנה, עשרים
ומרתיחין  ציפורניו , בין ונותנים קנים,
ואמרו  שחיו, תחת ומניחין באש , צרורות
מוסיף  היה כך  ובכל שבידך , מה  הנח לו
להם, אומר היה ומה תוכחות, להם
שהיו  דבר וכל  עושיהם'. יהיו 'כמוהם
בבית לו ושואלין שולחים היו  לו צריכין

סנהדריןהאסורים קח : יבמות  קיב: פסחים  [ראה 

ה "ה] פי"ב יבמות  ירושלמי  כא : עירובין .יב.
אסורים בבית ששהה שנה עשרים לסוף 
ובגמרא וכו". ק "ש עונת והיה ליהרג, יצא

סא:) של (ברכות  להורג  הוצאתו את מתארת
עקיבא רבי  את שהוציאו 'בשעה - ר "ע
והיו  היה, שמע קריאת זמן להריגה
ברזל , של במסרקות בשרו את סורקים
אמרו  שמים. מלכות עול עליו מקבל והיה
כל  להם  אמר כאן, עד  רבינו, תלמידיו: לו
נפשך  בכל  זה פסוק על מצטער  הייתי  ימי
מתי  אמרתי : נשמתך, את נוטל אפילו -

לא לידי שבא ועכשיו ואקיימנו, לידי יבא
שיצתה עד באחד מאריך היה אקיימנו.

באחד'. נשמתו

ולא - הכיפורים ביום נפטר עקיבא רבי 
בא הנביא  שאליהו עד תלמידיו , ידעו 

להודיע 

לאוכותב שתלמידיו  יהוידע', ה'בן
ביום אלו דברים לו אמרו
ואיך  ב 'אחד' יצאה נשמתו  כי  שנפטר,
הוצאתו  לפני  יום בכל אלא להם, השיב
היה והוא בשרו, את סורקים היו  להורג
ימים ובאותם שמים , מלכות עול מקבל
שבו  ביום אבל תלמידיו. איתו דברו
איתו  היו לא הכיפורים, יום שהוא נפטר ,

משלי במדרש כמסופר ב )תלמידיו, סי ' (פ"ט 

יהושע  לרבי  להודיע בא הנביא שאליהו 
עקיבא. רבי של מותו  על  הגרסי

אם אני  תמיה הגדול, אליעזר רבי  להן אמר
עקיבא רבי  לו אמר עצמן, מיתת ימותו

משלהן  קשה שלך לו  אמר מהו, שלי 

"שירי ובספר ספר את הביא ה'" "סוד
בנימין  רבי  להגה"צ מצוה",

על מזאלשין אליעזראליהו רבי צוואת
בנו  להורקנוס מוסר ,הגדול שבט  בספר  (המובא

ט"ז) אליעזרפרק רבי דברי שכל  שביאר  ,
ומה הסוד, פי על עמוקים היו הגדול

סנהדרין בגמרא סח .)שאיתא וז"ל :(דף ,
ר' נכנסו  אליעזר  ר ' כשחלה והתניא
למה להן אמר  לבקרו ... וחביריו עקיבא
אמר באנו , תורה ללמוד לו אמרו באתם,
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לו  אמרו  באתם, לא למה עכשיו ועד להן
אם אני, תמיה להן אמר  פנאי , לנו היה לא
עקיבא רבי לו אמר  עצמן, מיתת ימותו

מהו  ימות]שלי  מיתה  באיזה  לו [כלומר אמר  ,
טהור, הוא להן אמר  משלהן ... קשה שלך

עיי"ש. בטהרה, נשמתו ויצאה

אצל תורה סתרי  לומד  עקיבא רבי  היה אם
לכ"ד מלמדם והיה הגדול, אליעזר רבי 
באחדות כולם היו אז תלמידיו, אלף 
הגזירה הייתה ולא מתים, היו ולא אמיתי ,

למד מובן שלא מפני היתה הקפידה שכל
אליעזר רבי  רבו תורת  את  ולימד
עונש  קיבל כן  ועל  הסוד , פי על שהיתה
לקבל  יכול  היה עקיבא שרבי כזה, חמור 
ישראל . בני  את וללמד הסוד תורת כל  את
מדינוב  מהרצ"א הגה"ק כתב וכן
טוב, ועשה מרע סור  לספר  בהוספותיו
ניצוצי  בירור  כוח  לנו ואין וזת"ד :
ומובא הזוה"ק, לימוד כוח  כמו הקדושה
אלעזר ורבי  הרשב "י  שגם האריז"ל , בשם
מלוכה, הרוגי  עשרה בכלל היו בנו
שרצה הקיסר  מפני שברח  לזה והראיה
בנו  אלעזר ורבי  הוא והלך  להורגו,
ובנו  הרשב "י  צריכים והיו להמערה ,
להריגה נפשם במסירות התיקון לעשות
ולהעביר רשב"י, של רבו עקיבא רבי  כמו
השדה מן וחרולים והקמשונים הסיגים

שם ומסיים ה'. ברכו  ה')אשר  סוד (בספר 

תורה סתרי לומד היה עקיבא רבי  שאם
מלמדם והיה הגדול, אליעזר רבי אצל
באחדות כולם היו אז תלמידיו, אלף  לכ"ד

מתים, היו ולא מגזירתאמיתי, ניצלים היו (וגם

יוחאי  בר  שמעון רבי  כמו  - מלכות הרוגי רביעשרה ובנו

שניצלו) אין,אלעזר  הסוד  תורת לומדי  בין כי  ,
אלא תחרות, ולא קנאה, ולא שנאה, לא
שאמר כמו גמור , ואחדות באהבה כולם

בזוהר ע "א)הרשב"י קכ"ח  דף - נשא  :(פרשת
ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י  ג )חדּ י ׁש מעּת י (חבקוק ה' ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

יראתי . ע "ב )(אמר )ׁש מע; יא וֹ ת(קכ"ח  התם ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
דּ חיל. למהוי ּת לייא הוה בּ חביבוּ תא אנן ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דּ כּת יב,מלּ תא  ו), יי (דברים  את ואהבּת  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וּ כתיב ז)אֹלהי ;, אתכם,(דברים  יי מאהבת ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

א)וּ כתיב  וגוֹ '.(מלאכי  אתכם אהבּת י ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

ואמר,הקודש:ובלשון ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָשׂ מח
ג ) יראתי .(חבקוק ׁש מע# ׁש מעּת י ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָה'

ּת לוּ י  בּ חביבוּ ת אנוּ  ירא. להיוֹ ת ראוּ י  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָׁש ם
ׁש כּ תוּ ב ו)הדּ בר, ה'(דברים את ואהב ּת  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וכתוּ ב ז)אֹלהי #, אתכם,(שם ה ' מאהבת ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

א)וכתוּ ב  וגוֹ '.(מלאכי  אתכם אהבּת י ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

קידוש על  למות  תצטרך מלמדני אינך אם
על אלא  התיקון לעשות אפשר אי כי  ה ',

הסוד תורת לימוד ידי 

קיב .)פסחיםובגמרא דברים(דף חמשה :
שמעון  רבי  את עקיבא רבי צוה
האסורין, בבית חבוש כשהיה יוחי בן

עקיבא]לו [רשב "י]אמר למדני [לרבי רבי 
אין  אם  לו אמר  מלמדך, איני אמר תורה,

מלמדני  אבא אתה ליוחי אומר  אני 
למלכות  ממהומוסרך  יותר בני לו אמר ,

אמר להניק, רוצה פרה לינק רוצה שהעגל
לו  אמר  בסכנה, עגל והלא בסכנה, ומי לו
גדול , באילן  היתלה ליחנק בקשת אם
ללמדו  חשש עקיבא שרבי  ורואים עכ"ל.
ועל  האסורים, בבית שנה עשרים כשהיה

IIתהלים IIזוהר 
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אתה אין אם שמעון רבי לו אמר זה
ומוסרךמלמדני אבא ליוחי  אומר אני
כתבי למלכות  פי  על  על לבאר  יש ,

כאן  למלכות הכוונה שאין האריז"ל 
מלכות למדת אלא הרשעה, מלכות
שנמסר נקרא , השם קידוש על שבמיתה
כוונתו  וזה העליונה , מלכות למידת 
על למות תצטרך  מלמדני אינך שאם 
התיקון  לעשות אפשר אי כי ה', קידוש

הסוד תורת לימוד ידי על ה'),אלא .(סוד
אם כי לומדים, אנחנו הזה מהסיפור -
סודות אצלו לומד היה עקיבא רבי
מלהיות להינצל יכול  היה התורה,
שמעון  רבי כמו  מלכות, הרוגי בעשרה
רבי  לו שאמר  מה וזה ע"ה, יוחאי בר
תורת לימוד כי וכו', אני תמה  אליעזר 
ה', קידוש על מליהרג גבוה יותר  הסוד
ולא שיחיו הוא הסוד  תורת כל כי
ומציל  מכפר אלא הוא, רק  לא ימותו,

בזוהר שכתב כמו  ישראל, כל את
לברכה הקדוש: זכרוֹ נוֹ  אל יּ הוּ  אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָעוֹ ד

יתּפ רקוּ ן  הזּ הר ספר בּ האי ׁש מעוֹ ן: ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלרבּ י
ע וֹ ד בּ תראה . בּ דרא אתגּ ליא כּ ד גּ לוּ תא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמן
לר בּ י רבּ ינוּ  מׁש ה לׁש וֹ ן קכ "ד: ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ דף
הרקיע  כּ זהר יזהירוּ  והּמ שׂ כּ ילים  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש מע וֹ ן.
הזּ הר ספר דּ איהוּ  דּ יל! חבּ וּ רא ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְבּ האי 

– נ ּס יוֹ ן צרי! ֹלא כּ י בּ אילּ ין לוֹ מר: רצה  ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
חבלי  יסבּ ל  ֹלא הזּ הר בּ ספר ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַהלּ וֹ מד
למטעם עתידין דּ י שׂ ראל  וּ בגין ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח
יפקוּ ן  הזּ הר ספר  הוּ א דּ א דחיּ י ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמאילנא

בּ רחמי . מגּ לוּ תא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵבּ י ּה 

אלאועל לעצמו, ללמוד מספיק  לא כן 
וללמד  הרבים את לזכות צריך 

ישראל  לכל הסוד ולהשמיע תורת כי !
בדור הרבים את וללמד  להתגלות נועדה
לקראת העולם את  הכינו למען האחרון
שלימה, והגאולה משיח של  תורתו

הקדוש. בשל "ה וכמבואר 

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים ידזוהר מזמור | לחודש  ב | ראשון ספר 48

אֹלהיםאיד אין בּ לבּ וֹ  נבל אמר לדוד התעיבוּ 'למנצּ ח עלילההׁש חיתוּ  ©§©¥©§¨¦¨©¨¨§¦¥¡¦¦§¦¦§¦£¦¨
טוֹ ב: עשׂ ה היׁש �יהו�באין לראוֹ ת אדם בּ ני על הׁש קיף מ$מים ¥Ÿ¥§Ÿ̈¦¨©¦¦§¦©§¥¨¨¦§£¥

אֹלהים את דּ רׁש  גּ םג :'משׂ כּ יל אין טוֹ ב עשׂ ה אין נאלחוּ  יחדּ ו סר הכּ ל ©§¦Ÿ¥¤¡¦©Ÿ¨©§¨¤¡¨¥Ÿ¥¥©

לפחד 

וגו' בלבו נבל א)אמר  יד ]:(יד, לפרק  תהלים עליו[שימוש יספרו  פן מפחד  שהוא  בזמן לאומרו טוב
לדבריו . יאמינו  שלא ובזמן הרע, לשון

IIתהלים IIשימוש

בעיון  הסוד לומדי  מעלת גודל

לראוֹ ת"ה ' אדם  ּב ני  על  הׁש קיף  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמ)מים

אֹלהים" את דּ רׁש  מ שׂ ּכ יל ב )היׁש  :(יד, ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

קל :] דף  שרה  חיי פ ' א ' חלק זוהר תורה; [זוהר

הם זכאים וראה, בוא יוסי, רבי אמר
לעולם טובות  הרבה להם שנגנז הצדיקים
אותן  בכל  פנימי מקום ואין הבא,
בסוד  להיודעים המוכנים כהם המקומות,
יום, בכל בהם להתדבק ויודעים רבונם,

כתוב: אלה אֹלהים על ראתה ֹלא  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ"עין
לוֹ " למחכּ ה יעשׂ ה ג )זוּ לת7 סד, מהו (ישעיהו , ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

שכתוב: כמו ל וֹ ", את "למחכּ ה "חכּ ה ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בּ דברים" ד )איּ וֹ ב לב , ואלהטו(איוב  , ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בה, ומדייקים החכמה, בדברי  המשכילים
את להכיר  הדבר, ברור להבין לה ומחכים
בהם מתפאר  שרבונם הם אלה רבונם,
קדושים בין הנכנסים הם אלה יום, בכל 
השערים בכל  נכנסים והם  העליונים,
אשרי  בידם, שימחה מי  ואין שלמעלה ,

הבא. ובעולם הזה בעולם חלקם

החכמה שמפתחות  אצלומלאך נמצאים

לראוֹ תה' אדם  ּב ני על  הׁש קיף  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמ)מים

אֹלהים" את דּ ר ׁש  מ שׂ ּכ יל ב )היׁש  :(יד, ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

פקודי  פ' ח "ב  זוהר דקדושה  רמז :)[היכלות  זוהר(דף 

ברקיע,תורה] למעלה אמר , שמעון רבי 
יופיא"ל , שמו אשר  ההיא, החיה קיימת

החכמה סודות בכל  עומד וכל טזוהוא ,
אצלו. נמצאים החכמה מפתחות  אותן

האדם של  פטירתו בשעת מגין המלאך
קונו להכיר שרדף

מאתוהוא שכר לתבוע שעומד המלאך ,
אותן  לכל  ליתן הוא, ברוך הקדוש
ואפילו  החכמה, בעלי כל אחר  הרודפים

אדם אתיזמכל לדעת חכמה ולומדים ,
נותן  שהוא השכר  הוא וזה  רבונם,
את לדעת חכמה  אחר הרודפים לאנשים

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

במתינותטו . שלומד פירוש, לו למחכה דורש 
היטב. ויבין ישכיל  למען עמוק, זה טז.ובעיון 

השמים" "עצם  ההיכל  של השר  הוא המלאך 

כאן  כתב זצ"ל והרמ "ז זוהר", "היכל כן גם ונקרא
קבל"ה: בגימטריא יופיא "ל שהשם רמז,

כדאיתאיז. ממנו, הפחות מן  אפילו פירוש 
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יהו�ד אחד: לחם אכלוּ  עּמ י אכלי און ּפ עלי כּ ל ידעוּ  קראוּ :�הֹלא ֹלא ¤¨£¨§¨Ÿ£¥¨¤Ÿ§¥©¦¨§¤¤§Ÿ̈¨¨
אֹלהיםה כּ י פחד ּפ חדוּ  צדּ יק:'ׁש ם יהו�ובּ דוֹ ר כּ י ׁש וּ  תבי עני עצת ¨¨£¨©¦¡¦§©¦£©¨¦¨¦¦§Ÿ̈

הזה, מעולם זה  אדם יוצא שכאשר רבונם,
שרפים ד' על נגדו יוצא ההוא מלאך
לכל  מניח ואינו לפניו, ופורח מעופפים,
לגשת הטומאה בצד אשר  הדין שרי אותן
סביביו. השלום מלאכי הם  וכמה אליו,

להזיק יכולים ואינם נכנעים  הנחשים

ונתגלים,ואלה נוסעים כאשר השרפים
נחשים אותן  לפניהם נכנעים
שגרם ההוא הנחש מן  היוצאים שרפים,

העולם. לכל מיתה

הוא כך קונו  להכיר ונצטער שיגע כפי
שכר מקבל

הנשמהמלאך כאשר  עומד, הזה קדוש 
שואל  הוא אז אצלו, ומגעת עולה
וכפי  האלוהית, החכמה בסודות  אותה
בה, ונדבק אחריה שרדף החכמה אותה

שכרו. לו נותנים כך

נדחה למד  ולא  ללמוד  ביכולתו היה אם
נוראה בבושה לחוץ 

החכמהואם אותה ללמוד ביכולתו  היה
ואינה לחוץ נדחית למד, ולא
ההוא היכל  תחת  ועומדת נכנסת,

אותן יחבבושה כנפיהם מנשאים וכאשר  ,
מנקשים ההיא, החיה תחת אשר  השרפים
נשרפת והיא אותה, ושורפים בכנפיהם
וכך  קיימת, ולא קיימת נשרפת, ולא
אף  מאירה, ואינה מאירה יום, בכל נידונת

טובים. מעשים לה שיש פי על

זאת בחכמה העוסקים לשכר שיעור אין

כמו לפי ההוא, בעולם גדול  שכר  שאין 
להסתכל  בחכמה, העמלים לאלה
של  להשכר , שיעור ואין רבונם, בכבוד
בכבוד  להסתכל חכמה, היודעים אותן

אשרי  ובעולםרבונם, הזה בעולם  חלקם
שכתוב: חכמה הבא, מצא אדם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ"אׁש רי

ּת ב וּ נה" יפיק יג )ואדם ג, .(משלי  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לעניים הוותרן מעלת גודל 

מחסהוּ ""עצת ה ' ּכ י תבי ׁש וּ  ו ):עני  :(יד, ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

וירא פ' ח "א  קט.)[זוהר תורה](דף  זוהר

אל  עין צר  שהוא איש כל חייא, רבי אמר
בעולם, יתקיים שלא הוא ראוי העניים,
הבא, לעולם חיים לו  שאין אלא עוד  ולא
הוא ראוי לעניים, וותרן  שהוא מי וכל
העולם ושיתקיים בעולם שיתקיים
החיים ואריכת חיים  לו ויש בזכותו,

הבא. לעולם

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

אדם : מכל הלומד חכם איזהו זה יח.במשנה,
ההיכל  והוא  יופיא "ל, המלאך אותו של  ההיכל

זוהר. היכל השמים , עצם
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יהו�זמחסהוּ :� ׁש וּ ב בּ  ישׂ ראל ׁש וּ עת י מצּ יּ וֹ ן יּת ן יגל�מי עּמ וֹ  ׁש בוּ ת ©§¥¦¦¥¦¦§©¦§¨¥§§Ÿ̈§©¨¥
ישׂ ראל: ישׂ מח ¥¨§¦©§¦Ÿ£©יעקב

צלם הלב  ברצון עניים  על  המרחם 
ממנו סר אינו  האלקים

מחסהוּ ":"עצת ה' ּכ י  תבי ׁש וּ  ו )עני  :(יד , ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הזוהר הקדמת  ח "א  יג :)[זוהר זוהר(דף

שלמהתורה] של בספר  ראינו זה סוד
ברצון  העניים על  שמרחם מי שכל המלך,

מן יטהלב  לעולם צורתו תשתנה לא ,
של  שצורתו וכיון הראשון, אדם צורת
כל  על שולט הוא בו, נרשמת אדם
זהו  ההיא, בצורה שבעולם הבריות

כּ לשכתוב: על  יהיה וחּת כם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ"וּ מוֹ ראכם
וגו '" הארץ  ב )חיּ ת ט, זועים(בראשית כלם  , ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

בו, שנרשמת ההיא  הצורה מן ומפחדים
שאר מכל טובה המצוה שזאת לפי 

בצורתו  האיש שיתעלה  זה בענין המצות
אדם. של

עין  שהטיל  ברגע צורתו נשתנה  נבוכדנצר
בעניים רע

לו ,מניין שחלם פי  על  אף מנבוכדנצר,
חונן  שהיה זמן כל ההוא, חלום 
שהטיל  כיון החלום, בו נתקיים  לא לעניים
כתוב : מה לעניים , לחנון שלא רעה עין

וגו '" מל כּ א בּ פם מלּ תא כח)"ע וֹ ד  ד, ,(דניאל ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌.◌ַ◌ְ◌ָ◌
זהו  האנשים, מן ונטרד צורתו נשתנה  מיד

אדם"שכתוב: כו)"נעשׂ ה א , כתוב (בראשית , ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
שם: וכתוב עשיה, אׁש רכאן האי ׁש  ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ"וׁש ם

בּ עז" היּ וֹ ם עּמ וֹ  יט )ע שׂ יתי ב , .(רות  ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

התפארתיט. בעבור  לא הצדקה, שנותן רחמים.פירוש, מלא טוב, לב נדבת  מחמת  אלא וגיאות ,
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קדׁש %:אטו בּ הר יׁש כּ ן מי בּ אהל% יגוּ ר מי יהו� לדוד הוֹ ל�במזמוֹ ר ¦§§¨¦§Ÿ̈¦¨§¨¢¤¦¦§Ÿ§©¨§¤¥
בּ לבבוֹ : אמת ודבר צדק וּ פעל לרעהוּ ג ּת מים עשׂ ה ֹלא לׁש נוֹ  על רגל ֹלא ¨¦Ÿ¥¤¤§Ÿ¥¡¤¦§¨¨©©§Ÿ¨¨§¥¥

קרבוֹ : על נשׂ א ֹלא וחרּפ ה יהו�ד רעה יראי ואת נמאס בּ עיניו �נבזה ¨¨§¤§¨¨¨©§Ÿ¦§¤§¥¨¦§¨§¤¦§¥§Ÿ̈

שד  להמית

וגו' באהליך יגור מי א)ה' טו ]:(טו, לפרק  תהלים זה[שימוש וגם הבריות בעיני מקובל להיות טוב .
שיש למי  ותרחץ  שאובים מים מלאה  חדשה  קדרה  על אותו אמור השד להבריח טוב המזמור
באלפ"א המזמור דבסוף "ימוט , מן י' "רגל, מן ל' "יגור , מן י ' יל"י. שלו  ושם שד. או רוח בו 

מגוף  ומזיק שד כל שתסיר יל"י  הגדול השם מלפניך רצון יהי  ותאמר. ב"ש , דא"ת (פלוני בית"א

פלונית ) מןבר יברח .וישתה  והוא  ורגליו, ידיו  פניו בהם וירחץ המים

IIתהלים IIשימוש

נ ּמֹול ׁשּכא ׁשר אברהם , זה - ּתמים ְֲִִֵֶֶֶַַָָָה ֹולְך
ודבר יצחק. זה - צדק ּופעל  תמים. ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹנקרא

יעקב זה - ֱֲֶֶַֹאמת

ּב אהל מזמוֹ ר יג וּ ר מי  ה ' א)לדוד :(טו, ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌

ויצא  פ' בראשית  קסא .)[זוהר ◌ַ◌ָ◌ַויּ סר](דף
ּפ תח אלעזר רבּ י הּת יׁש ים. את ההוּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם

טו)ואמר, וגוֹ '.(תהלים  בּ אהל #' יגוּ ר  מי  'ה' ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌
החברים, וּ בארוּ  בּ ארנוּ  -הרי  ּת מים  ה וֹ ל ! ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

תמים. נקרא  נּמ וֹ ל ׁש כּ אׁש ר  אברהם, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה
יצחק  זה - צדק זה .וּ פעל  - אמת  ודבר ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌

ה וּ איעקב אם בּ אמת. נדבּ ק ׁש יּ עקב ודּ אי  . ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌
לבן  עם עשׂ ה הּט עם מה  נד בּ ק, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָבּ אמת

הזּ וֹ  ?בּ צּ וּ רה ַ◌ָ◌ַ◌

ׁש לּ וֹ א לּ א הּמ זּ ל ׁש עת את הבחין יעקב ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
את לבחן לאדם ׁש ּמ ּת ר ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה,
עוֹ מד  מזּ לוֹ  ואם לארצ וֹ , יׁש וּ ב  טרם ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְׁש עתוֹ 
יוֹ ׁש יט אל  - ֹלא  ואם יפה, - 0עוֹ שׂ ה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה

ׁש יּ עלה עד  שעשה]רגלוֹ  במה  אליו.[שיעמד ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

עׂשרת ּכנגד ּכאן הּנאמרים ּדברים ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָעׂשרה 
ְִַה ּדּברֹות

וכו 'מזמוֹ ר ּב אהל  יגוּ ר מי  ה' (טו ,לדוד ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌

ויצא :א) פ' חדש לד:)[זוהר מדרש(דף 

ּפ תח,הנעלם] יצחק טו)ר בּ י מזמוֹ ר(תהלים ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
בּ הר יׁש כּ ן מי  בּ אהל# יגוּ ר מי  ה' ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד 
אמת ודּ בר צדק וּ פעל  ּת מים הוֹ ל # ◌ֶ◌ֱ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָקדׁש #

ּמ ׁש מיע  מה  וגוֹ '. יהוּ דהבּ לבבוֹ  רבּ י אמר  ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עשׂ רת כּ נגד הם הע שׂ רה א לּ וּ  יוֹ סי, רבּ י ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַבּ ר
לקיּ ם יעקב ׁש ל  בּ ניו ׁש עתידים ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַהדּ בּ רוֹ ת

ההוּ א. ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּמ קוֹ ם

הםאמר עשׂ ר אחד והרי יוֹ סי , אמררבּ י  ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
עשׂ ה ֹלא ל ׁש וֹ נוֹ  על  רגל ֹלא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָל וֹ ,
המר גּ ל  ׁש כּ ל הם, אחד דּ בר  - רעה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְלרעהוּ 
רגל  ֹלא רעה. עּמ וֹ  עשׂ ה מיּ ד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ חברוֹ ,
שׂ ם מי  וכי רעה. עּמ וֹ  עשׂ ה ֹלא - ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ לׁש וֹ נ וֹ 

הדּ בּ ר וֹ ת עשׂ רת כּ נגד אלּ ה ?את ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌

יכ ֹול ׁשאינֹו ּבמה  להרהר רׁשּות ל ֹו ְְְְֵֵֵֶַַָאין
ְִַלה ּׂשיג

הדּ בּ ר וֹ תאמר  עשׂ רת כּ ל  יהוּ דה , ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌
-מ ׁש  ּת מים ה וֹ ל# מהם. ּת ּמ עים ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

אדם ׁש צּ רי # מל ּמ ד אֹלהי#. ה' אני ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים טוזוהר מזמור | לחודש  ב | ראשון  ספר 52

ימר: וֹלא להרע נׁש בּ ע לקחהיכבּ ד ֹלא נקי על וׁש חד בּ נׁש � נתן ֹלא כּ סּפ וֹ  §©¥¦§©§¨©§¨¦©§¨©§¤¤§Ÿ©©¨¦¨¨
לעוֹ לם: יּמ וֹ ט ֹלא אלּ ה ¨§¦¤¥¥Ÿעשׂ ה

ואין  ׁש מים, מלכוּ ת על אימת עליו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל 
לה7יג, יכוֹ ל 0אינוֹ  בּ מה להרהר רׁש וּ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְלוֹ 
כּ תוּ ב  סתם. א ֹלהי# ה' אנכי ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַמׁש מע

ׁש ם  וכתוּ ב ּת מים, הוֹ ל# יח)כּ אן (דברים ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ר ׁש וּ ת ל # ואין אֹלהי #, ה' עם ּת היה ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָּת מים

הר ׁש ית. 0ֹּלא מה על ◌ָ◌ֵ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלהרהר

ה' חּלּול ּבפני  ׁשעֹומד  ּדבר ְִִֵֵֵֶַָָאין

אֹלהיםוּ פעל  ל# יהיה ֹלא כּ נגד - צדק ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌
להם תׁש ּת חוה ֹלא ּפ ני על ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
אי# יהוּ דה, רבּ י  אמר  מכּ אן, תעבדם. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא

לנוּ  מנּ ין ה'. ח לּ וּ ל כּ נגד  ע וֹ מד דּ בר  ?ל# ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב יג )מּמ סית, בּ וֹ (שם ּת היה יד # ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ל ּמ ה להמיתוֹ . בּק ׁש בראׁש וֹ נה כּ י  ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
אוֹ תוֹ , הרג ואם אֹלהי #. ה' מעל ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְלהדּ יח #
וּ פעל  וזהוּ  צדק, וּ פעל  מקנּ א צ דּ יק, ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנקרא

◌ֶ◌ֶצדק.

ׁשּבת ׁשמירת תענה לא תּׂשא לא  ְֲִִִֵֶַַַָָֹֹא ּסּורי 
ּגנבה ְְִֵָואּסּור

אתודבר  ת7א ֹלא כּ נגד  - בּ לבבוֹ  אמת ְ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
רבּ י  אמר ל 0וא. אֹלהי # ה' ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֵׁש ם
ׁש אינם גּ ב על  ואף  כּ סדרם, אינם ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְיהוּ דה,
על  רגל ֹלא לנוּ . מׁש נּ ה  זה אין ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ סדרם,
ֹלא כּ נגד - רעה לרעהוּ  עשׂ ה ֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלׁש וֹ נוֹ 
על  נ שׂ א ֹלא וחר ּפ ה ׁש קר. עד ברע# ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַתענה
רבּ י  בּ פרהסיא. ׁש בּ ת וֹ ת  מחלּ ל כּ נגד - ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְקרבוֹ 

ׁש כּ תוּ ב תגנב , ֹלא כּ נגד  אוֹ מר , (שמותיוֹ סי ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌
עליו.כב ) ה0מׁש  זרחה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאם

ּתרצח ְִָֹלא

מי נבזה תרצח. ֹלא כּ נגד  - נמאס בּ עיניו ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יעשׂ ה ֹלא בּ עיניו, נבזה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א

יהרגוּ הוּ . וֹלא ׁש יּ הרג, ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְקטטה

ה ּתֹורה ּפי  על רק ואם אב  ִִֵַַַָָָּכּבּוד 

אבי#ואת  את כּ בּ ד כּ נגד  - יכבּ ד ה' יראי ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הכּ ל  על י וֹ סי, רבּ י אמר  א ּמ #. ֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְואת
זה מכּ לל  יצא ואּמ וֹ . אביו לכבּ ד אדם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַחיּ ב
אוֹ  תוֹ רה דּ ברי  על לעבר לוֹ  יאמרוּ  אם -ִ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
זהוּ  לכ בּ דם. חיּ ב ׁש אינוֹ  זרה, עב וֹ דה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַלעבד 

יכבּ ד . ה' יראי ואת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

לעריות מסיתו אם  יצרו על שבועה יטיל

תנאף.נׁש בּ ע ֹלא כּ נגד - ימר  ו ֹלא להרע ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עליו, לׁש ֹלט רוֹ צה יצרוֹ  אם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ׁש אמר בּ וֹ עז כּ מ וֹ  יצר וֹ , על  ׁש בוּ עה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַיּט יל 

ג ) הבּ קר.(רות עד ׁש כבי  ה' ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַחי

תחמוד לא תגנוב  לא

תגּכ ס ּפ וֹ  ֹלא כּ נגד זהוּ  - בּ נׁש # נתן נב.ֹלא ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
ֹלא ו דּ אי בּ ר בּ ית, מלוה אינוֹ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש אם
כּ נגד  - לקח ֹלא נקי על וׁש חד ויגנב. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵיל#

תחמד . ֹ◌ְ◌ַֹלא

IIתהלים IIזוהר 
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ב�:אטז חסיתי כּ י אל ׁש מרני לדוד אדניבמכּת ם � ליהו� אמרּת  ¦§¨§¨¦¨§¥¦¥¦¨¦¦¨¨©§§©Ÿ̈£Ÿ¨

הגנב לפרסם 

וגו' בך חסיתי כי אל א)שמרני טז]:(טז , לפרק תהלים קח[שימוש הגנב. לפרסם טוב המזמור זה .
ומלא חרס  ספל  וקח  הנחשדים כל וכתוב  וגבל אותם וערב  הים מן וחול הנהר  שפת מן טיט
זה עליו ואמור לעצמו ואחד  אחד כל בספל הנחשדים השמות כל ושים שאובים מים אותו 
יאמר. פעם ובכל עלי , שפרה "נחלת מן י' "חבלים, מן ח ' ח"י . הוא שלו  ושם פעמים י' המזמור
למעלה . פתקו  ויעלה  שלו  עינו  יפתח שגנב  ומי  וכך, כך גנב  מי  שתודיעני  ח "י  מלפניך רצון יהי 

לרוחה . בה  רגיל שהיה מצרה האדם ומוציא האויבים ומשלים הלב לפתיחת וטוב 

IIתהלים IIשימוש

= "תם" עניה, = "מך" שהיא  המלכות
מהחיצונים נשמרת

ב ""מכּת ם חסיתי  ּכ י  אל ׁש מרני  לדוד ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

א) תשא :(טז, כי פ' חדש (דף[זוהר

תורה]נו:) "מכּת ם",זוהר מהו ביארנו, ◌ָ◌ְ◌ִזה
משלה אור  לה שאין  לפי מך תם, ,כמך ,

ומאירה בשלימות, הלבנה כאשר תם,
"מכ ּת ם כן ועל תם, אז עליונים, ◌ָ◌ְ◌ִבאורות
זהו  הלבנה, נשמרת כאשר מתי , ◌ִ◌ָ◌ְלדוד ",

אל  "ׁש מרני  ב#",כאשכתוב  חסיתי כּ י  ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
כמו "חסיתי", "חסיה שכתובמהו ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ב )נפׁש י" נז, .כב(תהלים ַ◌ְ◌ִ◌

החסד צד לעורר רצה  קל שם דוקא 
למלכות חסד  שיאיר

ב ""מכּת ם חסיתי  ּכ י  אל ׁש מרני  לדוד ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

א) פנחס:(טז , פ' ח "ג  רלט:)[זוהר תורה](דף זוהר

א"ל" "ׁש מרני הטעם, של כגמה צד , ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
חסד  שיאיר  להתעורר, נצרך אברהם

הנאמנים. דוד  לחסדי העליון ,

ּבְך חסיתי ּכי  אל ְִִִִֵֵָָָׁשמרני 

ּב  ׁש מרני חסיתי ּכ י  א)אל חדש:(טז, [זוהר ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌

תשא] כי  כּ ׁש נּ ׁש מרתמתי פ' ? ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  טז)הלּ בנה. כּ י (תהלים אל ׁש מרני  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

חסיתי  זּ ה מה ׁש נּ אמר חסיתי. כּ מוֹ  נז)? (שם ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
נפ ׁש "י . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָחסיה 

לחס עליֹון חסד ׁשּיאיר לעֹורר, דודּצרי ְך די ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ֱִֶַָה ּנאמנים

אל מה ׁש מרני אברהםהּט עם ׁש ל  צ דּ וֹ  ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עליוֹ ן  חסד  ׁש יּ איר לעוֹ רר, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי #

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

נדמיתכ. המלך , דוד שורש המלכות, מדת זו
מה  אלא  עצמה, של אור  לה שאין להלבנה,
מן  המלכות  כן וכמו  השמש, מן שמקבלת 

מן כא.התפארת: ומחסה שמירה צריכה המלכות 
השפע: ממנה יניקו שלא  זו כב.הס"א, נפשי

ומחסה  שמירה  וצריכה  נפש, שנקראת המלכות,
הס"א: א"ל ,כג.בפני השם  הזכיר  למה מדייק,

משום שזה  ואומר  אברהם , מדרגת  חסד, שהוא
בשם להקרא  שתוכל המלכות, תשוקת  זה שאל
החסד: מדת  מן השפעה שתקבל ידי על דוד , חסדי 



תה�ים טז זוהר מזמור | לחודש  ב  | ראשון ספר 54

עלי%: בּ ל טוֹ בתי בם:ג אּת ה חפצי כּ ל ואדּ ירי הּמ ה בּ ארץ אׁש ר ׁש ים לקדוֹ  ¨¨¨¦©¨¤¦§¦£¤¨¨¤¥¨§©¦¥¨¤§¦¨
ׁש ד  את א)א וּ בל מדּ ם נסכּ יהם אּס י� בּ ל מהרוּ  אחר עצּ בוֹ תם מוֹ תםירבּ וּ  ¦§©§¨©¥¨¨©©¦¦§¥¤¦¨©¤¨¤§¨

שׂ פתי: גּ וֹ רלי:�יהו�העל ּת וֹ מי� אּת ה וכוֹ סי חלקי נפלוּ ומנת חבלים ©§¨¨§Ÿ̈§¨¤§¦§¦©¨¦¨¦£¨¦¨§

ׁש כּ תוּ ב זה ה נּ אמנים. דוד קג )לחסדי (שם  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
זה - חסד  ע וֹ לם. ועד מעוֹ לם ה' ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְוחסד
אוֹ ר העלי וֹ ן מהעוֹ לם ׁש לּ קח ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  האחר וֹ ן. לעוֹ לם ונתן ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוחיּ ים 
האחר וֹ ן  הע וֹ לם הוּ א יראיו. על ע וֹ לם ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועד

היּ ראה. בּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּת ל וּ יה

ּכל ואּדירי  הּמה  ּבארץ א ׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָלקדֹוׁשים 
בם ְִֶָחפצי 

הּמ ה לקד וֹ ׁש ים ּב ארץ ג)אׁש ר :(טז, ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ע"ב] פג דף  לך  לך פ' [בראשית 

קד וֹ ׁש  נקרא בּ כּ ל, ׁש לם ׁש הוּ א  אחרהאדם ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
אוֹ ר אוֹ ת וֹ  נעשׂ ה נתקנים, כּ ׁש 0ניהם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָכּ #
ואינוֹ  נראה ׁש אינוֹ  הנּ סּת ר  לאוֹ ר כּ ּס א ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָלבן
ואז  הלּ בן, האוֹ ר אוֹ תוֹ  על 00רה מה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָנוֹ דע
בּ כּ ל , ׁש לם ׁש הוּ א האדם וכ # ׁש לם. ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהאוֹ ר 

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  קדוֹ ׁש , נקרא טז)ואז (תהלים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
כן  כּ מוֹ  וגוֹ '. הּמ ה בּ ארץ  א ׁש ר  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִלקד וֹ ׁש ים

עלי וֹ ן. ◌ְ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד 

שהיא בגורלי ומשפיע תומיך ה' אתה
המלכות

ו "ה ' חלקי גּ וֹ רלי "מנת  ּת וֹ מי  אּת ה כ וֹ סי  ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ה) בלק :(ט"ז, פ ' ח"ג  קצ:)[זוהר זוהר(דף

עץ תורה] על  וראה, בוא יצחק רבי אמר 
דוד  אמר  תלוים, בו כחותיו שכל הזה

זה "גּ וֹ רלי", מהו  גּ וֹ רלי ", ּת וֹ מי# ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ"אּת ה
המלך  דוד בו שנאחז  .כד הגורל 

לילֹות נקראת ּתח ּתֹונה ְְְִֵֵֶַָָָמרּכבה

לילוֹ תאבר  אף יעצני אׁש ר ה' את ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

כליוֹ תי ז)י ּס רוּ ני  ב ':(ט "ז, חלק  [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

קלז.] דף  תרומה  דּ עתפ ' יחוּ ה לּ לילה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְולילה
מרכּ בוֹ תיה לזו)- וכלּ ן (זו הכּ ּס א, גּ וּ ף ׁש הן ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌3◌ָ◌

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  לילוֹ ת, טז)נקראוֹ ת אף (תהלים ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌
עליוֹ נה מרכּ בה כליוֹ תי. יּס ר וּ ני  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵליל וֹ ת
ּת ח ּת וֹ נה מרכּ בה ליוֹ ם. יוֹ ם ימים , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת 

לּ לילה. לילה לילוֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת

לא ופעמים  'את ' דוד  שאמר פעמים
'את'אמר

וגו'""אבר   יעצני אׁש ר  ה' ז)את .(ט "ז, ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

דף בלק  פ' ג' חלק זוהר תורה  [זוהר

רואיםקצט .] אנו הרי  אלעזר, רבי אמר
"אבר # שכתוב את, דוד אמר ◌ֵ◌ָ◌ֲשלפעמים

ה וכתוב:את יעצני", אׁש ר  את ' "אברכה ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
וגו '" עת בּ כל  ב )ה ' לד, נפׁש י,(תהלים  "בּ רכי ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ה'" א)את קד, בהתחלת(שם כן כמו , ֶ◌
המבורך , ה' את ברכו לומר נתתקן התפלה

דוד אמר מלאכיו"ולפעמים ה' (שם"בּ רכוּ  ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כ ) וגו '",קג, צבאיו  כּ ל  ה' פסוק"בּ רכ וּ  (שם ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

את.כא) אמר ולא

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

דוד:כד. של וחלקו גורלו המלכות מדת  זו
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עלי: ׁש פרה נחלת אף בּ נּ עמים יהו�זלי את אף�אבר� יעצני אׁש ר ¦©§¦¦©©£¨¨§¨¨¨£¨¥¤§Ÿ̈£¤§¨¨¦©
כליוֹ תי: יּס רוּ ני יהו�חלילוֹ ת אּמ וֹ ט:�ׁש וּ יתי בּ ל מימיני כּ י תמיד לנגדּ י ¥¦§¦¦§¨¦¦¦§Ÿ̈§¤§¦¨¦¦¦¦¦©¤

לבטח:ט יׁש כּ ן בּ שׂ רי אף כּ בוֹ די ויּ גל לבּ י שׂ מח נפׁש יילכן תעזב ֹלא כּ י ¨¥¨©¦¦©¨¤§¦©§¨¦¦§Ÿ¨¤©¦©£Ÿ©§¦

ׁש חת: לראוֹ ת חסיד% תּת ן ֹלא שׂ מחוֹ תיאלׁש אוֹ ל שׂ בע חיּ ים ארח ּת וֹ דיעני ¦§¦¥£¦§¦§¨©¦¥¦Ÿ©©¦Ÿ©§¨

בּ ימינ% נעמוֹ ת ּפ ני% נצח:את ¤¨¤§¦¦¦§¤©

השכינה את  מושכים אנו  התפילה  לפני 
עלינו

במרומיםאלא שהם העליונים, למלאכים
ה', ברכו נאמר  העליון, היכל  של
לפי  ה', את ברכו למטה, היושבים אנו
א"ת עלינו להמשיך צריכים שאנו

לחזותכההזאת המלך, אצל נכנס  ועמה  ,
אחזה בּ צדק "אני  דוד: אמר  כן ועל ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲפניו ,
התחלת ולפיכך ודאי, בצד"ק ◌ֶ◌ָפני;",
ראשינו  על להמשיך ה', את  ברכו התפלה
א"ת מושכים שאנו וכיון הזאת, א"ת
ולשבח. התפלה לומר לנו יש עלינו, הזאת

התפילה קודם לאיש שלום לומר אסור

שיתפלל ולפיכך קודם לאיש לברך אסור
ראשו  על וימשוך  תפלתו , האדם
תחלה ומברך  מקדים ואם הזאת, א"ת
על  במה האיש לזה נתמשך הרי לאיש,
ולפיכך  הזאת. א"ת של במקומה ראשו,
ה '", "בּ רכוּ  אמר העליונים ◌ְ◌ָלמלאכים

להוספה. ה' א"ת ואנחנו

המלכות את מברכים 

וגו'""אבר  יעצני אׁש ר  ה' ז)את :(ט"ז, ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

נד:] דף  תשא  כי פ' חדש  רבי [זוהר דרש עוד
כתוב : ואמר , אׁש ראלעזר  ה ' את  ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ"אבר!

וכתוב יעצני " עת , בּ כל  ה' את "אברכה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ פי " ּת הלּ תוֹ  ב )ּת מיד  לד, נצרך (תהלים  למי  , ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

שהיא לא"ת, התחתונים, מן ברכות
בפתילה כשלהבת בהם ודוד כונאחזת ,

א"ת. אברכה  אמר זה, יודע שהיה

ּבּלילֹות מּפחד כליֹותי, יּסרּוני לילֹות ְְִִִִֵֵַַַַָאף

אתּת וֹ דיעני שׂ מחוֹ ת שׂ בע חיּ ים ארח ִ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

נצח  ּב ימינ2 נעמוֹ ת (טז,ּפ ני2 ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

תשא]:יא) כי פ ' חדש זה[זהר טז)ועל (תהלים ְ◌ַ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  חיּ ים . ארח  ב )ּת וֹ דיעני  (שמות  ִ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ה וּ א וּ מי  ח יּ ים, ארח אֹלהים. שׂ בע ויּ דע ? ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌
בּ וֹ , נכלל ה7בע ׁש כּ ל אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְשׂ מחוֹ ת,

כּ נג ּפ ניו בּ הם.ויחזיר אחוּ ז ׁש אני ּפ ני#, ד ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
נכלל  ׁש ה7מאל  נצח, בּ ימינ# נעמוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואז
את לעשׂ וֹ ת הצּ וּ ר חוֹ זר  וּ כׁש נּ כללת , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין.

י ּת נוּ . זה כּ ן ועל ּת מים, ׁש ל ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֳ◌ָּפ על וֹ 

הקרבן  את ואוכל המזבח על  יושב  אריה 

את"ּת וֹ דיעני  שׂ מחוֹ ת שׂ בע ח יּ ים ארח  ִ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

נצח" ּב ימינ2 נעמוֹ ת (טז,ּפ ני2 ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

חדש]:יא) זוהר תורה ; כאשר[זוהר וראה, בוא

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

מן כה . שנכללת כיון א"ת , נקראת המלכות מדת
צדק. בשם  נקראת וגם ת ', עד א' מן אותיות, כ"ב

נקראתכו . ישראל  עם הזאת  התקשרות ובשביל
ישראל: כנסת בשם המלכות
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יהו�איז ׁש מעה לדוד תפלּ תי�ּת פלּ ה האזינה רנּ תי הקׁש יבה צדק §¦¨§¨¦¦§¨§Ÿ̈¤¤©§¦¨¦¨¦©£¦¨§¦¨¦

בדרך  לאומרו

וגו' צדק ה' א)שמעה יז]:(יז, לפרק  תהלים ואת [שימוש  יתיה  צלי  באורחא. למיזל דבעי למאן טוב .
הגבור  השם י "ה מלפניך רצון יהי  ואמור. "מרמה . מן  ה ' "שדוני , מן י' י"ה. הוא  שלו  ושם מצלח

סלה . סלה סלה  אמן אמן אמן אורחותי  ותישר דרכי שתצליח והנורא 

IIתהלים IIשימוש

ההיא מזבח מעשיהם, מטיבים ישראל
הימין  צד  עם רואיםכזשולטת והיו ,

הקרבן  על עליה רובץ אריה כתבנית
המזבח, אריאל נקראת ולכך אותו, ואוכל
דוד  של  חלקו כי ודאי , דוד חנה קרית

לה. להאיר עמל  ימיו  וכל היא,

מלכות עם  תפארת שיתחברו התפלל דוד

כמו ועל  חיּ ים", ארח "ּת וֹ דיעני אמר ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ִכן
אֹלהים" "ויּ דע ב ,שכתוב: (שמות  ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

הואכחכה) מי חיּ ים", "ארח "שׂ בע כט, , ַֹ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌
נכללות שבע שכל  זה  ּפ ני;", את ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְשׂ מחוֹ ת
נאחז  שאני  פניך לעומת פניו  יחזיר בו,

נצח",לבהם בּ ימינ; "נעמוֹ ת ואז  ,ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
בימין. יתכלל שהשמאל

ענין  את צפּו אבינ ּו ויעקב  ה ּמלְך ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹדוד
ַָהּגלּות

צדקּת פלּ ה ה' ׁש מעה א)לדוד [זוהר:(יז, ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

בראשית  פ ' כג :)בראשית  ◌ִ◌ִ◌ָעשׂ ירי ](דף
נאמר ועליה ׁש כינה, וזוֹ  יז)בּ ּת פלּ ה, (תהלים  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

בּ רוּ ח ודוד צדק'. ה' ׁש מעה לדוד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ'ּת פ לּ ה
ה גּ ל וּ ת, ׁש ל היּ מים בּ אחרית אמר ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 

ישׂ ראל על ּפ קד ּת (שם)אמר ל בּ י 'בּ חנּת  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
0אמר וּ מה גּ ל וּ ת, אלּ א לילה ואין  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַלּ ילה',
ׁש אמר ישׂ ראל על מׁש ל היה הכּ ל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִאיּ וֹ ב
ל וֹ , לקטרג רצה  וה0טן ויּ ל #, ענן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָכּ לה

איּ  הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  בדעתואמר ֹלא וֹ ב ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

בּ רוּ ח ׁש ראה בּ גלל כּ #, בּ יעקב אף ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְידבּ ר .
הגּ ל וּ ת: דּ חק את ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָקדׁש וֹ 

דּ חק ויעקב , הּק ד ׁש  בּ רוּ ח ׁש ראה בּ גלל ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌
בּ סוֹ ף  האחרוֹ נה הגּ ל וּ ת ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל

כיהיּ מים, שם וילן במקום  ויפגע  כח ) (בראשית (אמר  ַ◌ָ◌ִ◌
ואמר ) הגלות, של הלילה ובא השמש , לב )בא (שם

העם את וחלּ ק לוֹ . ויּ צר מאד  יעקב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַויּ ירא
כּ מ וֹ  צדדים, לׁש ֹלׁש ה בּ גּ לוּ ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

לג )ׁש נּ אמר ואת(שם ה0פחוֹ ת את  ויּ שׂ ם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ואת אד וֹ ם. בּ גלוּ ת בּ ראׁש  ראׁש נה, ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַילדיהן
יוֹ סף  ואת רחל ואת אחרנים וילדיה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵלאה
עניּ וּ ת כּ # אחר ׁש ראה וּ בגלל  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַאחרנים.

אמר ׁש לּ הם, כח)וצער  בׁש לוֹ ם(שם  וׁש ב ּת י  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לאכל  לחם לי  ונתן ואמר , אבי. בּ ית  ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶאל

ללבּ ׁש . ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶוּ בגד

ואחר רּבֹונ ֹו ׁשל ׁשבחֹו אדם יס ּדר  ְְְְִִֵֶַַַָָָלעֹולם 
ּתפ ּלתֹו יתּפּלל ְְִִֵַָָּכְך

האזינה ׁש מעה  ר נּ תי  הק ׁש יבה צדק ה' ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

א)תפ לּ תי פ ':(יז, בראשית  [זוהר  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

:)ויחי רמג  היוּ ](דף  חזקיּ ה ור בּ י יוֹ סי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
ׁש מעוֹ ן  רבּ י את לראוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְהוֹ לכים
ׁש אמרנוּ  זה חזקיּ ה רבּ י אמר ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ קּפ וֹ טק יּ א.
רבּ וֹ נוֹ  ׁש ל ׁש בחוֹ  אדם יסדּ ר  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלעוֹ לם
טר וּ ד  ׁש לּ בּ וֹ  מי  ּת פלּ תוֹ . יתּפ לּ ל כּ # ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
בצרה, והוּ א ּת פלּ תוֹ , להתּפ לּ ל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְור וֹ צה

יכוֹ ל ׁש בחוֹלא את כּ ראוּ י ,לסדּ ר ר בּ וֹ נוֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א ?מה ַ◌

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

היינו כז. הימין  וצד מזב"ח, נקראת המלכות  מדת
החסד: שהואכח.מדת אלהים  שהשם  פירוש 

לרחמים : יתהפך הדין  איזהו כט .מדת שואל 
החיים : ז'ל.ארח הכולל  תפארת  שהוא  ומבאר
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מרמה: שׂ פתי מיׁש רים:בבּ ֹלא ּת חזינה עיני% יצא מׁש ּפ טי בּ חנּת ג מלּ פני% §¦§¥¦§¨¦§¨¤¦§¨¦¥¥¥¤¤¡¤¨¥¨¦¨©§¨
ּפ י: יעבר בּ ל זּמ תי ּת מצא בל צרפּת ני לּ ילה ּפ קדּת  בּ דברד לבּ י אדם לפעלּ וֹ ת ¦¦¨©§¨©§¨§©§©¦©¦§¨©Ÿ¦©©£¨¦¦§ª¨¨¦§©

ּפ ריץ: ארחוֹ ת ׁש מרּת י אני פעמי:השׂ פתי% נמוֹ ּט וּ  בּ ל בּ מעגּ לוֹ תי% אׁש רי ּת מ� §¨¤£¦¨©§¦¨§¨¦¨Ÿ£ª©§©§§¤©¨§¨¨

אמרתי:ו ׁש מע לי אזנ% הט אל תענני כי קראתי% ׁש יעזאני מוֹ  חסדי% הפלה £¦§¨¦¦©£¥¦¥©¨§§¦§©¦§¨¦©§¥£¨¤¦©
בּ ימינ%: מּמ תקוֹ ממים ּת סּת ירני:חחוֹ סים כּ נפי% בּ צל עין בּ ת כּ איׁש וֹ ן ׁש מרני ¦¦¦§§¦¦¦¤¨§¥¦§¦©¨¦§¥§¨¤©§¦¥¦

עלי:ט יקּ יפוּ  בּ נפׁש  איבי ׁש דּ וּ ני זוּ  רׁש עים דּ בּ רוּ ימּפ ני ּפ ימוֹ  ּס גרוּ  חלבּ מוֹ  ¦§¥§¨¦©¦Ÿ§©§¤¤©¦¨¨¤§¨¨§¦¦§

עּת היאבגאוּ ת: בּ ארץ:(סבבוני)א$רינוּ  לנטוֹ ת יׁש יתוּ  עיניהם דּ מינוֹ יבסבבוּ נוּ  §¥©ª¥©¨§¨¥¥¤¨¦¦§¨¨¤¦§Ÿ

בּ מסּת רים: יׁש ב וככפיר לטרוֹ ף יכסוֹ ף יהו�יגכּ אריה פניו�קוּ מה קדּ מה §©§¥¦§¦§§¦§¦Ÿ¥§¦§¨¦¨§Ÿ̈©§¨¨¨

לבּ וֹ אמר  לכוּ ן יכוֹ ל ׁש ֹּלא גּ ב על אף לוֹ , ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ל ּמ ה ר בּ וֹ נ וֹ  ׁש ל וׁש בח ס דּ וּ ר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוּ רצ וֹ נוֹ ,

על ׁש יּ גּ רע  אף רבּ וֹ נוֹ  ׁש בח את יסדּ ר אלּ א ? ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌
זהוּ  ּת פ לּ תוֹ . ויתּפ לּ ל לכוּ ן, יכוֹ ל  ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַגּ ב
צדק  ה' ׁש מעה  לדוד ּת פלּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
בּ ּת חלּ ה, - צדק ה' ׁש מעה ר נּ תי . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהקׁש יבה
ואחר רבּ וֹ נוֹ . ׁש בח ׁש ל  סדּ וּ ר  ׁש הוּ א ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
מי  ּת פלּ תי . האזינה ר נּ תי  הקׁש יבה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ #
עליו  עוֹ שׂ ה, וֹלא ר בּ וֹ נוֹ  ׁש בח לסדּ ר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ כ וֹ ל

א)כּ תוּ ב איננּ י (ישעיה תפלּ ה תרבּ וּ  כּ י  גּ ם ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
וגוֹ '. ידיכם ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹׁש מע

אדם ׁשּמֹוציא  ּתפּלה ׁשל וד ּבּור ּדּבּור ְְִִִִֶֶָָָָּכל
ונ רקיעים , ּוב ֹוקע למעלה עֹולה כנסמּפיו ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

אם הּדּבּור, אֹות ֹו נבחן ו ׁשם ׁשּנכנס, ְְְְִִִִֶַָָָָלמקֹום 
לא ואם ּכׁשר ּדּבּור ְִִֵֶָֹזה

האזינה ׁש מעה  ר נּ תי  הק ׁש יבה צדק ה' ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

א)תפלּ תי  פ ':(יז, ויקרא  [זוהר ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

נ"ה .)מצורע  ואמר,](דף  ּפ תח חזק יּ ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
יז) כּ ּמ ה(תהלים וגוֹ '. צדק' ה' ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ'ׁש מעה

בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני י שׂ ראל  כּ נסת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲחביבה
בּ אה י שׂ ראל ׁש כּ נסת זמן ׁש בּ כל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶהוּ א,
בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
ה' ׁש מעה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כּ נג דּ ּה . מזדּ ּמ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
אמר תפלּ תי . האזינה  רנּ תי  הקׁש יבה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶצדק
י שׂ ראל , כּ נסת עם התק 0ר ּת י  אני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָדּ וד,
כּ # אני  גּ ם  לפני#, נמצאת  ׁש היא ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
- צדק ה' ׁש מעה כּ #, וּ מ0וּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצא.
רנּ תי  הקׁש יבה - כּ # ואחר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה,

תפלּ תי . ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַהאזינה 

שׂ פתי בּ ֹלא בּ ֹלא זּ ה מה מרמה, שׂ פתי ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נינ וּ ,מרמה כּ # אלּ א דּ בּ וּ ר? כּ ל  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

מּפ יו , אדם ׁש ּמ וֹ ציא ּת פ לּ ה ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְודבּ וּ ר
ונכנס  רקיעים, וּ בוֹ קע למעלה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶעוֹ לה
הדּ בּ וּ ר, א וֹ תוֹ  נבחן ו ׁש ם ׁש נּ כנס, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְלמק וֹ ם
דּ בּ וּ ר זה  אם ֹלא. ואם  כּ ׁש ר דּ בּ וּ ר  זה ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִאם
הּק דוֹ ׁש  הּמ ל! לפני  אוֹ תוֹ  מכניסים - ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָכּ ׁש ר 
א וֹ תוֹ  מסטים - ֹלא ואם רצ וֹ נוֹ . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת 
רוּ ח  דבּ וּ ר  בּ א וֹ תוֹ  וּ מתעוֹ ררת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהחוּ צה,

.אחרת  ַ◌ֶ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

פניו  יחזור  הוא החיים, עץ ונקרא  שלה,הספירות  בפנים דוד  שנאחז  המלכות, עם  להזדווג
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חרבּ %: מרׁש ע נפׁש י ּפ לּ טה יהו�ידהכריעהוּ  יד% ממתים�ממתים ©§¦¥©§¨©§¦¥¨¨©§¤¦§¦¨§§Ÿ̈¦§¦
בּ חיּ ים חלקם יתרם(וצפינך)מחלד והנּ יחוּ  בנים ישׂ בּ עוּ  בטנם ּת מלּ א וּ צפוּ נ% ¥¤¤¤§¨©©¦§§§©¥¦§¨¦§§¨¦§¦¦¦§¨

ּת מוּ נת%:טולעוֹ לליהם: בהקיץ אשׂ בּ עה פני% אחזה בּ צדק אני §§¥¤£¦§¤¤¤¡¤¨¤¤§§¨§¨¦§¨¤

העֹולם ּבהרּוגי  ׁשּנהרגּו א ּלה  ּזה מה  ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעל 
ִִַצּדיקים

חלקם ממתים  מחלד ממתים  ה' יד 2 ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

יד )ּב חיּ ים פקודי:(יז, פ ' שמות  [זוהר  ַ◌ַ◌ִ◌

רנ"ד:) עקיבא](דף  ׁש ר בּ י  מ 0וּ ם וּ ראה, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א
ויצא בּ ׁש לוֹ ם נכנס כּ ראוּ י , למעלה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעלה
התּפ רׁש , וֹלא ׁש אלה, ׁש אל  דּ וד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבׁש לוֹ ם.

יז)ׁש כּ תוּ ב ממתים (תהלים  ה ' יד! 'ממתים ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ חיּ ים  חלקם  זּ ה(תוהה)'.מחלד מה על ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

צ דּ יקים, העוֹ לם בּ הרוּ גי ׁש נּ הרגוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵאלּ ה
ׁש יּ ענ ׁש וּ . כּ די חטא חטאוּ  ׁש ֹּלא  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַזכּ אים,

מחלד בּ א ממתים  ה' יד# ממתים וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
צדדים ׁש ני  ה וּ א  כּ אן בּ חיּ ים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחלקם
הּק דוֹ ׁש  זה - ה ' יד# וחלד. ה', יד# -ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
אליו. מתכּ נּ סת ׁש הנּ ׁש מה הוּ א, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
ׁש הגּ וּ ף  האחר , הצּ ד  זה - מחלד ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִממתים

ׁש כּ תוּ ב עליו, ׁש וֹ לט  לח)ה וּ א  ֹלא(ישעיה ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
עוֹ דאבּ יט חדל .אדם י וֹ ׁש בי  עם  ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

פניך  אחזה  צדק הנקראת המלכות  ידי  על 
ה' פני

וגו '"י "אנ  פני 2 אחזה  טו )ּב צדק :(יז, ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

דף נח פ' א ' חלק זוהר תורה ; [זוהר

המלך עב .] דוד ואמר, ההוא יהודי פתח
ההיא באב"ן שלו  ודבקות חביבות 

הבּ וֹ ניםלאהיה מאסוּ  "אבן אמר: ועליה ,ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌
ּפ נּ ה " לראׁש  כב )היתה קיח , ,(תהלים  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌

כבוד  במראה להסתכל חפץ וכאשר
תחלה בידו האב"ן אותה לקח רבונו,

נכנס  כך החפץ לבואחר מי  שכל  לפי ,
אלא יכנס לא רבונו, לפני  להתראות
יבא "בּ זא"ת שנאמר: ההיא, ֹ◌ָֹ◌ְבאב"ן

הּק דׁש " אל ג )אהרן טז, ודוד לג(ויקרא  , ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌
בּ צד "ק  "אני  ואמר: עצמו ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲהתפאר 

פני ;" דוד לד אחזה של יגיעתו  וכל  , ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
לפני  כראוי ההיא  אב"ן עם להתראות

העליון.

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

רחמים : בימין ויתכלל  דין השמאל יומתק ואז
הכתוב:לא. בסוד אב"ן, נקראת המלכות  מדת 

עינים " Łבעה  אחת  אבן ט )"על ג, ,(זכריה ְִִֵֶֶַַַָָ
והבן: שבע, ולא  דוקא פירוש ,לב .שבעה 

ולקחה  הקדושה, בשכינה עצמו שהתקשר

תפלתו: להעלות הקדושה לג.לעזרתו השכינה
ונקראת זא"ת , נקראת  המלכות  מדת במקורה

צד"ק: ונקראת  היינו לד.אב"ן, פניך אחזה
ברוך הוי"ה שם ששמו הקדוש , מלך התפארת 

הוא:
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לחודש ג

יהו�איח לעבד ליהו��למנצּ ח דּ בּ ר אׁש ר דּ ברי�לדוד את ©§©¥©§¤¤§Ÿ̈§¨¦£¤¦¤©Ÿ̈¤¦§¥

יהו� הצּ יל בּ יוֹ ם הזּ את ׁש אוּ ל:�ה$ירה וּ מיּ ד איביו כּ ל מכּ ף אוֹ תוֹ  ©¦¨©Ÿ§¦¦§Ÿ̈¦©¨Ÿ§¨¦©¨

יהו�ב ארחמ% אליסלעי�יהו�ג חזקי:�ויּ אמר וּ מפלטי וּ מצוּ דתי ©Ÿ©¤§¨§§Ÿ̈¦§¦§Ÿ̈©§¦§¨¦§©§¦¥¦

משׂ גּ בּ י: יׁש עי וקרן מגנּ י בּ וֹ  אחסה יהו�ד צוּ רי אקרא איבי�מהלּ ל וּ מן ¦¤¡¤¨¦¦§¤¤¦§¦¦§©¦§ª¨¤§¨§Ÿ̈¦Ÿ§©

ׁש ע: יבעתוּ ני:האוּ  בליּ על ונחלי מות חבלי סבבוּ ניואפפוּ ני ׁש אוֹ ל חבלי ¦¨¥©£¨¦¤§¥¨¤§©£¥§¦©©§©£¦¤§¥§§¨¦

מות: מוֹ קׁש י יהו�זקדּ מוּ ני אקרא לי אֹלהי�בּ צּ ר אׁש וּ ע'ואל ¦§¦§¥¨¤©©¦¤§¨§Ÿ̈§¤¡©£©¥©

באזניו: ּת בוֹ א לפניו וׁש ועתי קוֹ לי מהיכלוֹ  הארץחיׁש מע וּת רעׁש  וּת געׁש  ¦§©¥¥¨¦§©§¨¦§¨¨¨§¨§¨©¦§©©¦§©¨¨¤

לוֹ : חרה כּ י ויּ תגּ עׁש וּ  ירגּ זוּ  הרים ּת אכלטוּ מוֹ סדי מּפ יו ואׁש  בּ אּפ וֹ  עׁש ן עלה §¥¨¦¦§¨©¦§¨£¦¨¨¨¨¨¨§©§¥¦¦Ÿ¥

מּמ נּ וּ : בּ ערוּ  רגליו:יגּ חלים ּת חת וערפל ויּ רד ׁש מים כּ רוּ ביאויּ ט על ויּ רכּ ב ¤¨¦¨£¦¤©¥¨©¦©¥©©£¨¤©©©§¨©¦§©©§

ממלכים להנצל

וגו' לעבד א)למנצח  יח]:(יח, לפרק תהלים אותו[שימוש אמור לקראתך  באים לסטים ראית אם
ד"ממרום  מ' מן י ' "שאול, מן ל' דבר, "אשר מן א' אליה. הוא שלו ושם מלפניך יברחו והם
שונאי ומכל אויבי  מכל  שתצילני  אלי "ה מלפניך רצון יהי  ואמור. הנותן. "האל מן ה ' ב"ש, בא"ת 

ויתרפא . החולה  ומשח ושמן מים על אותו אמור  ועוד רע . פגע ומכל

IIתהלים IIשימוש

הרחמים במדת ישראל  אל נתגלה ה'

רגליו ""ו יּ ט  ּת חת וערפל  ויּ רד  ׁש מים  ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

י) יתרו:(יח , פ' ח "ב  פ:)[זוהר זוהר(דף 

שהקדוש תורה] בשעה שמעון, רבי אמר 
קרא סיני, בהר  להתגלות חפץ  הוא ברוך
שלו, פמליא לכל הוא ברוך הקדוש
שאין  צעירים , ישראל עכשיו להם, ואמר 
להתגלות חפץ ואני  דרכי , יודעים
של  בכח עליהם אתגלה אם עליהם ,
אתגלה אבל לסבול, יוכלו לא גבורה
זהו  משפטי , ויקבלו ברחמים  עליהם 

ה-ליׁש י"שכתוב: ב יּ וֹ ם יט ,"ויהי  (שמות  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
שהואטז) ודאי, השלישי ביום ,

.להרחמים

ׁשה ּוא ה ּתֹורה  ונתן ּברחמים  מּצדנת ּגּלה  ְְְֲִִִֶַַַַַָָָ
ְַָה ּגב ּורה

ויּ רד"מניין , ׁש מי "ם "ויּ ט  (שמואל שכתוב: ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
י) כב , ברוך ב ' הקדוש נתגלה ובזה ,

רחמים להם הקדים לישראל, הוא
מצד  התורה להם ניתנה כך ואחר  בתחלה,

הגבורה.

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

יוםלה . גם שמי "ם, נקראת  התפארת ספירת
ימי  של הספירות ז ' מן ג' ספירה שהיא  השלישי

הרחמים. מדת  ומדתה הבנין
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רוּ ח: כּ נפי על ויּ דא עבייבויּ עף מים חׁש כת סכּ תוֹ  סביבוֹ תיו סתרוֹ  חׁש � יׁש ת ©¨Ÿ©¥¤©©§¥©¨¤Ÿ¤¦§§¦¨ª¨¤§©©¦¨¥

אׁש :יגׁש חקים: וגחלי בּ רד עברוּ  עביו נגדּ וֹ  יהו�ידמנּ גּה  בּ $מים ויּ רעם §¨¦¦Ÿ©¤§¨¨¨§¨¨§©£¥¥©©§¥©¨©¦§Ÿ̈

ה' ירד ְֵַַָָלהיכן 

רגליו ""ו יּ ט ּת חת וערפל  ו יּ רד (יח,ׁש מים ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יתרו:י) פ' ח "ב  פו.)[זוהר תורה](דף זוהר

כתוב: אמר  יצחק ו יּ רד "רבי  ׁש מים ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ"ויּ ט
ונאמר :(שם) על, העם  כל לעיני  ה' ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ"וירד

סיני " יא)הר  יט, ויּ רד",(שמות ׁש מים "ויּ ט  , ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
"על  לסיני , שירד תאמר  אפשר ירד, ◌ַאנה

כתוב  סיני " סיני ,לוהר בהר כתוב ולא , ַ◌ִ◌ָ◌
ירד  אנה ויּ רד", ׁש מים "ויּ ט ?אלא ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

עליה ירד וה' סיני  הר על היתה השכינה
עמה להתייחד

ממדרגהאמר  במדרגותיו, ירד יוסי , רבי 
ו  שנדבק למדרגה עד  לכתר, מכתר

ועמדה הלבנה נוארה ואז ההיא, באר "ץ
ו יּ רד" ׁש מים "ויּ ט שכתוב: זהו ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַבשלימות,
סיני", הר "על  כתוב: ובכן ההיא, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַלאר"ץ
אומרת זאת סיני, הר על נמצא היה מה 

השכינה. שזו

יס ֹוד צ ּדיק יחידי עּמּוד על עֹומד  העֹולם ְְִִִֵַַַָָָּכל
ָָהעֹולם

ּב רדו יּ רעם  קלוֹ  י ּת ן ועלי וֹ ן  ה' ּב )מים  ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌

יד )וגחלי ־ א ׁש  וישב :(יח, פ' בראשית  (דף[זוהר ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

ואמר ,]קפו.) ּפ תח יהוּ דה יח)רבּ י (תהלים ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ רד  ק וֹ לוֹ  יּת ן ועליוֹ ן ה' בּ 0מים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ'ו יּ רעם
הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ראה, בּ א אׁש '. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוגחלי
ׁש בעה ל וֹ  התקין העוֹ לם, את  הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
העּמ וּ דים וכל 0עוֹ מד, מה על ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַעּמ וּ דים
ּפ ר ׁש וּ ה והרי  יחידי, אחד בּ עּמ וּ ד ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים

ט )ׁש כּ תוּ ב חצבה(משלי ביתּה  בּ נתה חכמ וֹ ת ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עוֹ מדים הם אלּ ה וכל  ׁש בעה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַעּמ וּ דיה

ׁש נּ קראת מהם אחת י)בּ דרגּ ה צ דּ יק (שם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
נברא העוֹ לם, וּ כׁש נּ ברא עוֹ לם. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְיסוֹ ד 
העוֹ לם ׁש ל  ה0למוּ ת ׁש הוּ א הּמ קוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵמא וֹ תוֹ 
העוֹ לם ׁש ל אחת נקדּ ה ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְותּק וּ נוֹ ,

ה וּ א וּ מי  הכּ ל , ׁש ל ׁש כּ תוּ ב והאמצע צ יּ וֹ ן, ? ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
נ) דּ בּ ר(תהלים  ה' אֹלהים אל  לאסף ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

מבאוֹ . עד ׁש מ ׁש  מּמ זרח ארץ  ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ קרא
מקוֹ ם מצּ יּ וֹ ן וּ מאיזה ׁש כּ תוּ ב  מצּ יּ וֹ ן, ? ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌

ה ּמ קוֹ ם מאוֹ תוֹ  הוֹ פיע. אֹלהים יפי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִמכלל
ה0למה האמוּ נה ׁש ל ה0למוּ ת צד ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

המצוותכּ ראוּ י  בסודות בו  החזיקו ישראל  [וכעת  ָ◌ָ◌
אדם מחזיק ויום יום  שכל משום  התורה , של 

בה] שמתעטף  והנּ קדּ הבציצית  החזק וציּ וֹ ן ,ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌
כּ ל  נתקן ההוּ א וּ מהּמ קוֹ ם העוֹ לם, כּ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

שמהלו . לי ונראה הזהר , מפורשי  נדחקו כאן
וירד שכתוב : קושייתו, ועיקר  מיותר, הוא שמוקף
דהיינו לומר תרצה ואם ירד, לאן פירש  ולא סתם ,
ה ', וירד שנאמר  אחר בתורה  הלא סיני , הר  על  שירד
הר על לומר  לו היה  כאן גם כן אם סיני, הר  על  נכתב 
שהמכוון יוסי, רבי  מתרץ  זה ועל  וירד , סתם ולא סיני
הספירה עד העליונות, ספירות מן  הורדה  הוא

הקדושה , והשכינה  המלכות שהיא א"רץ , שנקראת
שמאיר מה  אלא אורה, לה  אין כי יען לבנה , ונקראת
שלימותה , וזהו  הספירות, שאר  עם  התפארת, בה 
ידי על  התורה  שתנתן  כזאת, הורדה  שהיתה  ולולי 
היה לא המלכות , באמצעות האלהות אור התגלות
כי הגדולה , האלהות אור לסבול  לישראל  באפשרות

גם לסבול .הרי להם  קשה היה  הזאת, הירידה אחר 
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אׁש :� וגחלי בּ רד קלוֹ  יּת ן ויהּמ ם:טוועליוֹ ן רב וּ ברקים ויפיצם חצּ יו ׁש לח ויּ  §¤§¦¥Ÿ¨¨§©£¥¥©¦§©¦¨©§¦¥§¨¦¨©§ª¥

יהו�טז מגּ ערת% ּת בל מוֹ סדוֹ ת ויּ גּ לוּ  מים אפיקי רוּ ח�ויּ ראוּ  ׁש מת מנּ  ©¥¨£¦¥©¦©¦¨§¥¥¦©£¨§§Ÿ̈¦¦§©©

רבּ ים:יזאּפ %: מּמ ים ימׁש ני יקּ חני מּמ רוֹ ם וּ מ)נאייחיׁש לח עז מאיבי יצּ ילני ©¤¦§©¦¨¦¨¥¦©§¥¦¦©¦©¦©¦¥¦¥Ÿ§¦¨¦Ÿ§©

מּמ נּ י: אמצוּ  יהו�יטכּ י ויהי אידי ביוֹ ם לי:�יקדּ מוּ ני ויּ וֹ ציאניכ למׁש ען ¦¨§¦¤¦§©§¦§¥¦©§¦§Ÿ̈§¦§¨¦©¦¥¦

בּ י: חפץ כּ י יחלּ צני יהו�כאלּמ רחב לי:�יגמלני יׁש יב ידי כּ בר כּ צדקי ©¤§¨§©§¥¦¦¨¥¦¦§§¥¦§Ÿ̈§¦§¦§Ÿ¨©¨¦¦

יהו�כב דּ רכי ׁש מרּת י מאֹלהי�כּ י רׁש עּת י מׁש ּפ טיוכג:'וֹלא כל כּ י ¦¨©§¦©§¥§Ÿ̈§¨©§¦¥¡¨¦¨¦§¨¨

מנּ י: אסיר ֹלא וחקּ תיו מעוֹ ני:כדלנגדּ י ואׁש ּת ּמ ר עּמ וֹ  תמים ׁש בכהואהי ויּ  §¤§¦§ªŸ¨¨¦¤¦¨¡¦¨¦¦¨¤§©¥¥£¦©¨¤

עיניו:�יהו� לנגד ידי כּ בר כצדקי ּת מיםכולי גּ בר עם ּת תחּס ד חסיד עם §Ÿ̈¦§¦§¦§Ÿ¨©§¤¤¥¨¦¨¦¦§©¨¦§©¨¦

העוֹ לם. כּ ל נזּ וֹ ן וּ מ ּת וֹ כ וֹ  ונעשׂ ה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם 

יּת ן וּ בא  ועלי וֹ ן ה' בּ 0מים ויּ רעם וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ 0מים ויּ רעם ׁש אמר כּ יון וגוֹ '. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְקוֹ לוֹ 

קוֹ לוֹ  י ּת ן ועליוֹ ן  כּ תוּ ב לּמ ה הנּ הה', [ס"א? ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
האמוּ נהאלא] סוֹ ד עולם]כּ אן  מה  [על ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌

ׁש לׁש אמרנוּ  והיּ פי ה-למוּ ת היא ׁש צּ יּ וֹ ן ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌
מּמ נּ וּ  נ זּ וֹ ן  והעוֹ לם ׁש 0ּת י העוֹ לם, מ0וּ ם , ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

וירוּ ׁש לים, ציּ וֹ ן הם  אחת, והן הן, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְדרגוֹ ת
מכּ אן  אחד, וּ ׁש ניהם רחמים, וזה דּ ין ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶזה
יוֹ צא למעלה מּמ עלה רחמים. וּ מכּ אן ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִדּ ין  ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
יוֹ צא הּק וֹ ל ׁש אוֹ תוֹ  לאחר  ׁש נּ ׁש מע. ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶקוֹ ל
הדּ ין, ודרכי ה דּ ינים יוֹ צאים אז ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מע,
ויּ רעם מ0ם. ונפרדים יוֹ צאים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוהרחמים
ועלי וֹ ן, בּ רחמים. הדּ ין בּ ית זה ה', ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַבּ 0מים
כּ יון  נוֹ דע , ואינוֹ  נמצא ׁש אינוֹ  גּ ב על  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
דּ ין  הכּ ל, נמצא אז יוֹ צא , ההוּ א ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּק וֹ ל
כּ יון  קוֹ ל וֹ . יּת ן ועליוֹ ן ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְורחמים .
ואׁש . מים אׁש , וגחלי בּ רד  אז  קוֹ לוֹ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש יּ ּת ן

ּבדין  לבן עם הל ְך ְֲִִַַָָָֹיעקב 

ּת תּפ ּת לעם עּק ׁש  ועם ּת תחּס ד  (יח,חסיד ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

תולדות :כו ) פ' בראשית  קלט:)[זוהר ](דף

כּ #, נראה בּ לבן וכן  יהוּ דה, ר בּ י  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

כּ כּ תוּ ב  מכ 0ף, היה הוּ א ׁש הרי  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
כ ) ואף (בראשית בּ גלל #. ה' ויברכני  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִנח ׁש ּת י 

כּ # מ0וּ ם ׁש לם, איׁש  נקרא ׁש יּ עקב גּ ב ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַעל
ע ּמ וֹ  ללכת ל וֹ  ׁש הצטר# מי עם ׁש לם, ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהיה
לוֹ  ׁש הצטר# מי  ועם הוֹ ל #, היה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים
היה וּ בעקמימוּ ת קׁש ה בּ דין עּמ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת 
ועליו  בוֹ , היוּ  חלקים ׁש 0ני  מ0וּ ם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵהוֹ ל#,

יח)כּ תוּ ב ועם(תהלים  ּת תחּס ד  חסיד 'עם ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ועם החס"ד, בּ צד חסיד עם ּת ת ּפ ּת ל'. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִעּק ׁש 
כּ ראוּ י . הכּ ל  הּק ׁש ה, הדּ ין ׁש ל בּ צּ ד  ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָהע ּק ׁש 

ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ּבאמ ּונת ּבֹו ׁשאחּוזים  ֱֲִֶֶַַָָָא ֹותם 
רעֹות רּוח ֹות א ֹותם ּכל  על  הּוא  מגן - ֵַָָָָה ּוא

ּבעֹולם ׁשּמׁשֹוטטים ְְִִִֶַָָּומּזיקים 

מגן האל צרוּ פה ה' אמרת דּ ר ּכ וֹ  ּת מים ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ּב וֹ  החסים לכל לא)הוּ א [זוהר:(יח, ְ◌ַֹ◌ִֹ◌

בראשית פ' יט:)בראשית  יהי ](דף  א ֹלהים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
אס כּ רה ׁש נּ בראה חסר, מארת וכ וּ '. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָֹֹ◌ְ◌ְֹֹ◌ְמארת
אוֹ ר ׁש ל אוֹ ר  ׁש נּ גנז ׁש אחר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַלּת ינוֹ קוֹ ת.
ואוֹ תּה  לּמ ח, קל ּפ ה נבראה ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן ,
אחרת. קלּפ ה וּ מוֹ ציאה מתּפ 0טת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְקלּפ ה
לגבּ י  מגּ יעה וי וֹ רדת, עוֹ לה ׁש יּ וֹ צאת, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
בּ הם להתדּ בּ ק רוֹ צה קטנּ וֹ ת, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָפנים
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ּת תּפ ּת ל:כזּת ּת ּמ ם: ׁש  עקּ  ועם ּת תבּ רר נבר ׁש יעכחעם תוֹ  עני עם אּת ה כּ י ¦©¨¦¨¨¦§¨¨§¦¦¥¦§©¨¦©¨©¨¦¦©

ׁש ּפ יל: ּת  רמוֹ ת יהו�כטועינים נרי ּת איר אּת ה יגּ יּה 'אֹלהי�כּ י §¥©¦¨©§¦¦©¨¨¦¥¦§Ÿ̈¡©©¦©

וּ באֹלהיל חׁש כּ י: גּ דוּ ד ארץ ב% ׁש וּ ר:'כּ י דּ רכּ וֹ לאאדלּ ג ּת מים האל ¨§¦¦§¨ª§¥©£©¤¨¥¨¦©§

יהו� בּ וֹ :�אמרת החסים לכל הוּ א מגן מבּ לעדילבצרוּ פה אלוֹ ּה  מי כּ י ¦§©§Ÿ̈§¨¨¥§Ÿ©Ÿ¦¦¦¡©¦©§£¥

אֹלהינוּ �יהו� זוּ לתי צוּ ר ּת מיםלג:'וּ מי ויּ ּת ן חיל המאזּ רני האל §Ÿ̈¦¨¦¡¥¨¥©§©§¥¦¨¦©¦¥¨¦

מהם, להּפ רד  רוֹ צה וֹלא בּ תוֹ כם, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להצטיּ ר 
מ 0ם הוּ א  בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תּה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמפריד
כּ די  אדם כּ ׁש בּ רא למּט ה, אוֹ תּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִוּ מוֹ ריד
ח וּ ה את ׁש ראתה כּ יו ה זּ ה . בּ עוֹ לם זה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלתּק ן
מעלה ׁש ל יפי ׁש ל  אדם ׁש ל בּ צדּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ בוּ קה 
ורצתה מ0ם, ּפ רחה ׁש למה, דמוּ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוראתה
אוֹ תם ק ּט נּ וֹ ת. בּ פנים להתדּ בּ ק מּק דם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְכּ מוֹ 
לּה . נתנ וּ  ֹלא ׁש לּ מעלה  ה0ערים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְׁש וֹ מרי 
אוֹ תּה  והּט יל הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ הם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָנזף
אדם ׁש חּט א עד  ׁש ם וי ׁש בה היּ ם, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ ׁש ּפ וּ לי
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  הוֹ ציא  אז ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואׁש ּת וֹ .
אוֹ תם כּ ל על  וׁש וֹ לּט ת היּ ם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִמ0ּפ וּ לי 
אדם בּ ני ׁש ל  קּט נּ וֹ ת ּפ נים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִּת ינוֹ קוֹ ת
והיא אבוֹ תיהם, בּ ח ּט אי  להענׁש  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ראוּ יים
מתקרבת בּ עוֹ לם. וּ מׁש וֹ ּט ּט ת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת
כּ ר וּ בים, ורוֹ אה ׁש בּ ארץ עדן גּ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלׁש ערי
אצל  ׁש ם ויוֹ ׁש בת העדן, גּ ן ׁש ערי ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְׁש וֹ מרי 
מצּ ד  יצאה ׁש היא בּ גלל  החרב , להּט  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 

להּט . ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 

בּ וֹ רחתבּ ׁש עה  להּט , אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תהּפ # ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌
וּ מ וֹ צאת בּ עוֹ לם, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ מׁש וֹ ּט ּט ת
בּ הם וצוֹ חקת להענׁש , ׁש ראוּ יים ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִּת ינוֹ קוֹ ת
הלּ בנה בּ פגימת וזהוּ  אוֹ תם. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוהוֹ רגת
כּ ׁש נּ וֹ לד  מארת. וזה אוֹ ר ּה , את  ◌ַ◌ֶ◌ְֹֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקּט ינה
כּ # אחר בּ וֹ . להתדּ בּ ק יכלה ֹלא ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַקין
וׁש דים רוּ חוֹ ת והוֹ לידה אליו ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִהתקרבה 

וּ ׁש ֹלׁש ים מאה ׁש ּמ ׁש  אדם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מעוֹ פפים.
נעמה, ׁש בּ אה עד נקבוֹ ת , ר וּ חוֹ ת עם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָׁש נים
האֹלהים בּ ני אחריה ּט עוּ  יפיּה  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִוּ מּת וֹ #
וּ מּמ נּ ה מהם. והוֹ לידה  ועזא"ל, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲעז"א
בּ עוֹ לם, וׁש דים רע וֹ ת רוּ חוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתּפ 0ּט וּ 

בּ לּ ילה וּ מׁש וֹ ּט ּט ת  הוֹ לכת עםׁש היא [נ"א: ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וצוֹ חקתלילית] בּ עוֹ לם [נ"אוהוֹ לכת ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש יּ ׁש ּפ כוּ וצוחקות] להם ועוֹ שׂ וֹ ת אדם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ בני
אדם בּ ני ׁש נּ מצאים  מקוֹ ם וּ בכל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶקרי.

בּ ב  יחידים עליהם,יׁש נים ׁש וֹ רוֹ ת ית, ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
מהם ולוֹ קחוֹ ת בּ הם, ונדבּ קוֹ ת  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְואוֹ חזוֹ ת
בּ וֹ  ּפ וֹ געוֹ ת ועוֹ ד מהם, וּ מוֹ לידוֹ ת ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַּת אוה
בּ פגימת זה וכל י וֹ דע. ֹלא והוּ א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחלוֹ ת,
הלּ בנה, כּ ׁש ּמ תּת ּק נת מארת, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה.

האוֹ תיּ וֹ ת יח)מתה ּפ כוֹ ת ה'(תהלים 'אמרת ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מגן  בּ וֹ '. החוֹ סים לכל הוּ א מגן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְצרוּ פה
וּ מ זּ יקים רעוֹ ת רוּ חוֹ ת אוֹ תם כּ ל  על  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהוּ א
אוֹ תם לכל בּ פגימתּה  בּ עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש וֹ טטים
הוּ א. בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  בּ אמוּ נת בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אחוּ זים

ּכּמה מׁשמעּות ּה – ּכאל ֹוקינּו ציר ְִִֵֵַַָָָמי 
ִֵּפרּוׁשים

אֹלהינוּ וּ מי  זוּ לתי לב )צוּ ר [זוהר:(יח, ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌

לך  לך פ' צ:)בראשית  בּ ן ](דף אברם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַויהי
אבּ א ר בּ י וגוֹ '. ׁש נים ותׁש ע ׁש נה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִּת ׁש עים

כב )ּפ תח , ב  ה'(שמואל מבּ לעדי אל מי 'כּ י  ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
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יעמידני:לדדּ רכּ י: בּ מתי ועל כּ איּ לוֹ ת רגלי לּמ לחמהלהמׁש וּ ה ידי מלּמ ד ©§¦§©¤©§©¨©¨§©¨Ÿ©©£¦¥¦§©¥¨©©¦§¨¨

זרוֹ עתי: ׁש ה נחוּ  קׁש ת וענות%לוונחתה תסעדני וימינ% יׁש ע% מגן לי וּת ּת ן §¦£¨¤¤§¨§Ÿ¨©¦¤¦¨¥¦§¤¦¦§¦§¨¥¦§©§©§

קרסלּ י:לזתרבּ ני: מעדוּ  וֹלא תחּת י צעדי וֹלאלחּת רחיב וא)יגם אוֹ יבי ארדּ וֹ ף ©§¥¦©§¦©£¦©§¨§¨£©§ª¨¤§§©§©¦¥§

כּ לּ וֹ תם: עד רגלי:לטאׁש וּ ב ּת חת יּפ לוּ  קוּ ם יכלוּ  וֹלא חילמאמחצם וּת אזּ רני ¨©©¨¤§¨¥§ª§¦§©©©§¨©§©§¥¦©¦

הּפ סוּ ק  את אמר  הּמ ל # דּ וד  וגוֹ '. צוּ ר' ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ מי
ה'הזּ ה, מבּ לעדי אל מי ה וּ אכּ י  מי - ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

דּ בר לעשׂ וֹ ת ׁש יּ כוֹ ל  הממנּ ה אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַה0לּ יט
ה' מעםמבּ לעדי ׁש הצטוּ ה מי אלּ א ? ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

אין  ׁש כּ לּ ם מ0וּ ם הוּ א, בּ ר וּ # ◌ֵ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
לעשׂ וֹ ת יכוֹ לים וֹלא בּ ר ׁש וּ תם ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְעוֹ מדים
ׁש יּ כוֹ ל  הּת ּק יף הוּ א וּ מי  - צוּ ר וּ מי ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָדּ בר.
מבּ לעדי  מעצמוֹ  וּ גבוּ רה ּת קף ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת

הוּ א,אֹלהינוּ  בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ יד כּ לּ ם א לּ א ? ֱ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מר ׁש וּ תוֹ . רק דּ בר, לע שׂ וֹ ת יכוֹ ל ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא

-דּ בר ה ' מבּ לעדי אל מי 'כּ י אחר  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
בּ ר ׁש וּ תוֹ , הכּ ל  הוּ א בּ רוּ # ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק ד וֹ ׁש 
הכּ וֹ כבים בּ מראה ׁש נּ ראה כּ מי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוֹלא
והּק דוֹ ׁש  דּ בר , מראים  ׁש כּ לּ ם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ זּ לוֹ ת,
צוּ ר וּ מי  אחר. לגון  מחליפוֹ  הוּ א ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָבּ רוּ #
כּ מ וֹ  ציּ ר  ׁש אין ּפ רׁש וּ ה הרי אֹלהינוּ , ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ָזוּ לתי 
ׁש לם, ציּ ר ׁש ה וּ א הוּ א, בּ רוּ # ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
וּ מׁש לים דּ מ וּ ת , בּ תוֹ # דּ מוּ ת וּ מציּ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה
בּ וֹ  וּ מכניס ּת ּק וּ נ ּה , בּ כל הדּ מ וּ ת  א וֹ ת ּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת
העלי וֹ ן, לּת ּק וּ ן ׁש דּ וֹ מה עליוֹ נה, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶנפׁש 
הוּ א. בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  כּ מ וֹ  ציּ ר  אין כּ # ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמ0וּ ם
אדם, ׁש ל  הזּ רע מאוֹ תוֹ  ראה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹבּ א
וּ נקבתוֹ  לנקבתוֹ , ּת ׁש וּ קתוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תעוֹ ררת

מת אז אליו, יחד ,מתעוֹ ררת ׁש ניהם חבּ רים ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
דמיּ וֹ ת מ 0ּת י ׁש כּ לוּ ל  אחד  בּ ן מהם ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְויוֹ צא 
ציּ ר הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  מ0וּ ם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד,
צרי# כּ ן ועל  מ0ניהם. ׁש נּ כלל בּ ציּ וּ ר  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
כּ די  ההוּ א, בּ זּ מן עצמוֹ  את לקדּ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם

כּ ראוּ י . ׁש לם בּ ציּ וּ ר  ההיא הדּ מוּ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צא

הםאמר גּ דוֹ לים כּ ּמ ה ראה, בּ א חיּ יא, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ׁש הרי  הוּ א, בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו 
כּ מ וֹ  היא האדם ׁש ל והצּ יּ וּ ר  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ָהאּמ נ וּ ת
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ויוֹ ם יוֹ ם וּ בכל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
ואחד  אחד כּ ל זוּ וּ גים וּ מזוּ ג עוֹ למוֹ ת, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵבּ וֹ רא
בּ וֹ אם טרם דּ מ וּ תם את ציּ ר והוּ א לוֹ , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י
כּ תוּ ב  ׁש מע וֹ ן, ר בּ י ׁש אמר  ראה, בּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָלעוֹ לם.

לוֹ  היה ספר  וכי אדם, ּת וֹ לדת ספר ?זה ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הראה הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  ּפ ר ׁש וּ ה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
אי# וכוּ '. וד וֹ ר ׁש יו דּ וֹ ר דּ וֹ ר הראׁש וֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלאדם

לוֹ  הּק דׁש הראה בּ ר וּ ח  ׁש ראה ּת אמר  אם ? ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
ׁש רוֹ אה כּ מי לעוֹ לם לבא עתידים ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש הם

כּ #, ֹלא  - לעוֹ לם יּ בא מה אלּ א בּ חכמה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הדּ מוּ ת  ואוֹ תּה  כּ לּ ם, את בּ עין ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌.◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָראה 
הוּ א  כּ לּ ם את בּ ע וֹ לם , בּ ּה  לעמד ◌ָ◌.◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים

בּ עין  הּט עםראה מה ׁש ּמ יּ וֹ ם. מ0וּ ם  ? ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
העתידוֹ ת הנּ פׁש וֹ ת כּ ל העוֹ לם, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא
לפני  עוֹ מד וֹ ת כּ לּ ן האדם, בּ בני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַלעמד
מּמ ׁש  הדּ מ וּ ת  בּ אוֹ תּה  הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

בּ עוֹ לם. בּ ּה  לעמד ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתיד וֹ ת

ׁש יּ וֹ צאיםּכ מ וֹ  אחר  ה צּ דּ יקים, א וֹ תם כּ ל כן  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
עוֹ ל וֹ ת, הנּ פׁש וֹ ת כּ ל הזּ ה, העוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמן
אחרת דּ מוּ ת להם מזּמ ן הוּ א בּ ר וּ # ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
הזּ ה. בּ עוֹ לם ׁש היוּ  כּ מ וֹ  בּ ּה  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתלבּ ׁש 
אוֹ תם וראה לפניו , עוֹ מדים  כּ לּ ם כּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ִמ0וּ ם
ׁש אחר ּת אמר, ואם בּ עין. הראׁש וֹ ן ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם
בּ א - בקיּ וּ מם עמדוּ  ֹלא אוֹ תם ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ראה

IIתהלים IIזוהר 
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הם הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  דּ ברי  כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותראה,
ׁש יּ וֹ רדים עד לפניו ועוֹ מדים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ קיּ וּ ם

כּ תוּ ב זה כּ מוֹ  כט )לעוֹ לם. אׁש ר(דברים  את  כּ י ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
האדם בּ ני  ׁש כּ ל ּפ רׁש וּ ה, הרי  וג וֹ '. ּפ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ֶיׁש נוֹ 
ׁש ם. נמצאוּ  כּ לּ ם בּ עוֹ לם, להיוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים
אׁש ר את  כּ תוּ ב ׁש הרי להסּת כּ ל, י ׁש  ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָכּ אן

א לּ וּ  וּ מׁש מע וגוֹ ', ּפ ה ׁש יּ צאוּ [כלם]איננּ וּ  ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
עּמ נוּ  ׁש כּ תוּ ב מ0וּ ם ׁש ם, ׁש עמד וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵמא וֹ תם
אלּ א היּ וֹ ם. עוֹ מד עּמ נוּ  כתוּ ב  וֹלא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם,

נראוּ [כאן]ודּ אי ׁש ֹּלא אלּ א ׁש ם, עמד וּ  כּ לּ ם ַ◌ַ◌3◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
על  אף היּ וֹ ם עּמ נוּ  כּ תוּ ב כּ # מ 0וּ ם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָלעין,

נראוּ . ׁש ֹּלא ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַגּ ב

כּ מ וֹ ואם כּ אן  נראוּ  ֹלא ה ּט עם  מה ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
אוֹ תם ׁש ראה הרא ׁש וֹ ן לאדם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ראוּ 

י וֹ תר ראוּ  כּ אן והרי בּ עין, כּ אן,עין אלּ א ? ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אחר מראה  לי שׂ ראל , תוֹ רה  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ ּת נה
עין  וּ מסּת כּ לים רוֹ אים הי וּ  עלי וֹ נוֹ ת. ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְוּ דרגוֹ ת
ולרא וֹ ת להס ּת כּ ל מׁש ּת וֹ קקים והיוּ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ עין,
הכּ בוֹ ד  את ראוּ  כּ # וּ מ 0וּ ם רבּ וֹ נם, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ כבוֹ ד
וֹלא לב דּ וֹ  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן
ׁש עתידים האדם בּ ני כּ ל כּ ן, ועל  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵמאחר.
הּק דוֹ ׁש  לפני עוֹ מדים כּ לּ ם בּ עוֹ לם, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַלעמד
ׁש עתידים מּמ ׁש  הדּ מיּ וֹ ת בּ אוֹ תן הוּ א ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ #

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ הן. קלט )לעמד גּ למי (תהלים ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
עיני#, ראוּ  גּ למי וגוֹ '. ספר# ועל  עיני # ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָראוּ 

הּט עם עליוֹ נהמה אחרת ׁש דּ מוּ ת מ0וּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
כּ תוּ ב כּ # וּ מ0וּ ם כּ זה, יח)היתה 'וּ מי (שם ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש צּ יּ ר הּט וֹ ב הצּ יּ ר  מי אֹלהינוּ ', זוּ לתי  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ָצוּ ר
זה]הכּ ל[שכולל] עם  בּ ר וּ #[זה הּק ד וֹ ׁש  כּ מוֹ  ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌

סוֹ ד ה וּ א זה - אל וֹ ּה  מי כּ י אחר  דּ בר ?ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌
מכּ ל  ׁש נּ כלל כּ לל הוּ א אל ׁש הרי  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר,
דּ רגּ ה היא הזּ ה ׁש אל  ּת אמר  ואם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רג וֹ ת.

ׁש כּ תוּ ב מ0וּ ם ז)אחרת, בּ כל (שם זעם ואל  ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ה'יוֹ ם מ בּ לעדי  אל אין ׁש הרי  ראה, בּ א  ?ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌

כּ ן  ועל לעוֹ למים, נפרד  וֹלא לבדּ וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
כב )כּ תוּ ב ב  ה'(שמואל  מבּ לעדי אל מי  כּ י  ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌

לבדּ וֹ , אינוֹ  צוּ ר  ׁש הרי וגוֹ ', צוּ ר וּ מי ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוגוֹ '.
כּ כּ תוּ ב אחד, ה כּ ל ד )אלּ א וידע ּת (דברים ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

האֹלהים הוּ א ה' כּ י לבב # אל והׁש בת ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַהיּ וֹ ם
◌ְוגוֹ '.

ּבּה ּומׁשּתּדל תֹורה ּבדברי  ׁשעֹוסק מי  ְְְִִִֵֵֵֶַָָָּכל
עּמֹו א ֹותּה להמׁשי ְך ְְִִֶַָזֹוכה

יׁש עי חי  אלוֹ הי וירוּ ם צוּ רי  וּ בר וּ   (יח,ה ' ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ויצא :מז) פ' בראשית קסד.)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף
אמר בּ דּ ר#. הוֹ לכים הי וּ  ייסא ור בּ י  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
נתעּס ק  אצלנוּ , ׁש כינה הנּ ה ייסא, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
תוֹ רה בּ דברי ׁש עוֹ סק מי  ׁש כּ ל תוֹ רה, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ דברי
עּמ וֹ . אוֹ תּה  להמׁש י # זוֹ כה בּ ּה , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת דּ ל

ואמר,ּפ תח  יצחק יח)רבּ י  ה'(תהלים 'חי ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
י ׁש עי' אלוֹ הי ויר וּ ם צ וּ רי .וּ ברוּ ! ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ה חי  סוֹ ד . הוּ א הזּ ה ידענוּ הּפ סוּ ק ֹלא וכי ,' ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌
חי  נקרא הוּ א בּ רוּ # אפלּ וּ ׁש הּק דוֹ ׁש  אלּ א ? ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
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ּת חּת י:מח עּמ ים ויּ דבּ ר לי נקמוֹ ת הנּ וֹ תן קמימטהאל מן אף מאיבי מפלּ טי ¨¥©¥§¨¦©©§¥©¦©§¨§©§¦¥Ÿ§¨©¦¨©

ּת צּ ילני: חמס מאיׁש  יהו�נ ּת רוֹ ממני בגּ וֹ ים אוֹ ד% כּ ן אזּמ רה:�על וּ לׁש מ% §§¥¦¥¦¨¨©¦¥¦©¥§©¦§Ÿ̈§¦§£©¥¨

עוֹ לם:(מגדל)נא עד וּ לזרעוֹ  לדוד למׁש יחוֹ  חסד ועשׂ ה מלכּ וֹ  ׁש וּ עוֹ ת י ¨©§©§¦¨§¦§¦¤¤¤Ÿ§§©§¦§©מגדּ יל

צ דּ יק  - חי ׁש הרי חי, נקרא הוּ א גּ מוּ ר, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַצדּ יק
למעלה למ ּט ה. הוּ א וצ דּ יק למעלה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א
הצּ דּ יק  למּט ה - חי נקרא  הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב חי, כג )נקרא ב  בּ ן (שמואל וּ בניהוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
חי  נקרא לּמ ה חי . אי ׁש  בּ ן מ0וּ םיה וֹ ידע  ? ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

חי  חי, נקרא צדּ יק  ׁש הרי צדּ יק, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
חי  אחד . הכּ ל  - צוּ רי וּ ברוּ # ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למים .
ׁש כּ אׁש ר מ זּ ה. זה נפרדים ׁש ֹּלא - ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָוּ ברוּ #
זה חיּ ים. מים בּ אר  נקרא יחד ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רים 
ויר וּ ם מּמ נּ וּ . מתמלּ א וזה החוּ צה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵנוֹ בע
ׁש ה וּ א העליוֹ ן , העוֹ לם  זה - י ׁש עי  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱאלוֹ הי
יוֹ צא מּמ נּ וּ  ׁש הרי  הכּ ל, על רם ונ 7א, ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָרם

פוסק]הכּ ל , שלא  ׁש נּ וֹ בע [מקור הנּ ביעה  וכל ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
מת בּ רכת וּ מ0ם כּ רא וּ י, הבּ אר ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלמלּ א
וּ כ ׁש ּמ תמ לּ את ׁש לּ מּט ה. אוֹ תם לכל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהאיר

יׁש עי .[זו] אל וֹ הי וירוּ ם אז כּ ראוּ י, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַהכּ ל

יׁש עי חי  אלוֹ הי וירוּ ם צוּ רי  וּ בר וּ   (יח,ה ' ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מקץ:מז) פ' בראשית  קצג :)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף 
ואמר, ּפ תח יח)אלעזר וּ בר וּ #(תהלים ה' 'חי ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

כּ תוּ ב  אלוֹ הי יׁש עי '. אל וֹ הי וירוּ ם ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִצוּ רי
ה' חי בּ וֹ , להת בּ וֹ נן יׁש  הזּ ה הּפ סוּ ק ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ וי"ו.
חי  ׁש נּ קרא הע וֹ לם, יסוֹ ד צדּ יק חי , זה -ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  - צ וּ רי  וּ ברוּ # (שםהעוֹ למים. ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
על קמד ) ׁש ּמ תקיּ ם הע וֹ לם וזה צוּ רי, ה' ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָבּ ר וּ #

זה - וירוּ ם יׁש עי. אלוֹ הי  וירוּ ם הזּ ה. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק
ׁש מים, זה  בּ וא"ו אלוֹ הי  העליוֹ ן. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש נּ אמר קטז)כּ מוֹ  לה'.(שם  ׁש מים ה0מים ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ה' ּכב ֹוד ּכּבד  ְְִִֵַיתרֹו

אז ּמ רהעל וּ לׁש מ2 ה' בּ גּ וֹ ים  אוֹ ד2 נ)ּכ ן :(יח, ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

יתרו פ ' שמות  ס"ט.)[זוהר  יתרוֹ ](דף  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש מע 
ואמר ּפ תח  יח )וגוֹ '. בּ גּ וֹ ים(תהלים  אוֹ ד # כּ ן  'על  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌

זה את  אמר ה ּמ ל # דּ וד אזּמ רה '. וּ לׁש מ# ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְה '
ה ּק דוֹ ׁש  ׁש כּ בוֹ ד  ׁש ראה בּ ׁש עה  הּק דׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְבּ רוּ ח
מתכּ בּ ד וֹלא בּ עליּ ה  ע וֹ לה  ֹלא  הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
ּת אמר, ואם  העּמ ים. ׁש אר מצּ ד  אלּ א ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם,
בּ עוֹ לם מת כּ בּ ד ֹלא  ה וּ א בּ רוּ # ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲהרי
ׁש הרי  ודּ אי , זה  כּ # - ישׂ ראל מ 0וּ ם  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶא לּ א 
אבל להאיר, הנּ ר  ׁש ל  היס וֹ ד הם  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

לוֹ  וּ מוֹ דים  בּ אים הע ּמ ים  בּ ׁש ע בּ וּ דכּ ׁש 0אר ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌
יסוֹ ד נ וֹ סף אז ה וּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַה כּ ב וֹ ד
אחד , בּ חבּ וּ ר מע שׂ יו כּ ל  על וּ מתחזּ ק ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַה נּ ר
וּ מּט ה . מעלה לבדּ וֹ  הוּ א  בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ לט 
עליהם נפל ופחד אימה  העוֹ לם, כּ ל זה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
יתרוֹ , ׁש בּ א  כּ יון ה וּ א. בּ רוּ # ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני
אז האלילים, יתר כּ ל ׁש ל עליוֹ ן כּ מר  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶׁש ה וּ א 
על הוּ א  בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  כּ ב וֹ ד וׁש לט  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתח זּ ק 
ׁש מע כּ ׁש 0מעוּ  העוֹ לם, ׁש כּ ל מ0וּ ם  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַה כּ ל .
הי וּ  וכ לּ ם  זעוּ . הוּ א , בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְגּ ב וּ רת וֹ 
ׁש ל גּ דוֹ ל  וּ ממנּ ה חכם  ׁש ה וּ א  בּ יתרוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לים
בּ א ׁש ה וּ א ׁש רא וּ  כּ יון העוֹ לם. אלילי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָכּ ל
ידעּת י  ע ּת ה  ואמר ה וּ א, בּ רוּ # לּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוע וֹ בד 
התרחקוּ  כּ לּ ם אז  האֹלהים , מכּ ל  ה ' גדוֹ ל  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִכּ י
ואז מּמ ׁש , בּ הם  ׁש אין וידע וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵמעב וֹ דוֹ תיהם 
בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  הּק דוֹ ׁש  ה 0ם  כּ ב וֹ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהת כּ בּ ד 
זוֹ  ּפ ר ׁש ה נר ׁש מה  ולכן ה צּ דדים. בּ כל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְה וּ א 

בּ יתרוֹ . בּ וֹ , היה ה ּפ ר ׁש ה ורא ׁש ית  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה ,

IIתהלים IIזוהר 
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לדוד:איט מזמוֹ ר מגּ ידבלמנצּ ח ידיו וּ מעשׂ ה אל כּ בוֹ ד מסּפ רים ה$מים ©§©¥©¦§§¨¦©¨©¦§©§¦§¥©£¥¨¨©¦

לחכמה

וגו' מספרים ב)השמים  יט]:(יט, לפרק תהלים רוח[שימוש ביה דאית למאן טוב הוא המזמור זה 
יהי ואמור. "גואלי . מן י' "השמים, מן ה' ה "י . הוא שלו  ושם יברח  והוא ז"פ  אותו אמור רעה

שתבריח  והנורא הגבור  הגדול  השם ה"י  מלפניך ותלהו(מפלוני)רצון אותו  כתוב רעה. רוח זה
על ושים יוצא ", כחתן "והוא עד בו  וכתוב  דרכים מפרשת עפר קח לילד למקשה ועוד - עליו.
כוס וקח  עצמך טהר  הלב  לפתיחת ועוד פעמים. ז' אותו  ואמור מיד תסיריהו  וכשתלד כריסה

לב או  לבי שתפתח ה "י  מלפניך רצון  יהי  ואמור. ודבש  שלא(פלוני)יין חכמה  ובכל בתורתך
סלה . סלה סלה  אמן אמן אמן שילמוד מה לעולם ישכח

IIתהלים IIשימוש

יׂשראל ּכנסת עם הּקּב"ה  לח ּפת ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻֻהכנה 
ּבׂשמחה הּתֹורה ְְְִִַָָּבלּמּוד

ידיו ה)מים  וּ מעשׂ ה אל ּכ ב וֹ ד  מסּפ רים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

הרקיע ב )מגּ יד -:(יט, [זוהר ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

הזוהר ספר ח.)הקדמת היה](דף  ׁש מעוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
ׁש הכּ לּ ה בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה ועוֹ סק  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵיוֹ ׁש ב 
אוֹ תם כּ ל ׁש 0נינוּ , בּ בעלּה . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רת

בּ אוֹ תוֹ ה הצטרכוּ  הכּ לּ ה, היכל בּ ני חברים ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌
לּמ חרת להי וֹ ת עתידה ׁש הכּ לּ ה ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַלילה
כּ ל  עּמ ּה  להי וֹ ת בּ עלּה  עם החּפ ה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ַ◌ְבּ תוֹ #

הלּ ילה, בּ תּק וּ ניה א וֹ תוֹ  ע ּמ ּה  ולשׂ מח ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
מּת וֹ רה  בּ ּת וֹ רה, לעסק  מת ּת ּק נת  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא
וּ בדר ׁש וֹ ת  לכת וּ בים, וּ מנּ ביאים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִלנביאים,
ׁש א לּ וּ  בּ גלל החכמה, וּ בסוֹ דוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּפ סוּ קים
ועלמוֹ תיה  והיא  ותכׁש יטיה, ּת ּק וּ ניה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵהם
וּ מת ּת ּק נת  ראׁש יהם על ועוֹ מדת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת

הלּ ילה,בּ הם  אוֹ תוֹ  כּ ל בהם וּ שׂ מחה , ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אּת ם. יחד אלּ א לחּפ ה נכנסת  ֹלא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְולּמ חרת
ׁש נּ כנסת וכיון החּפ ה. בּ ני נקראים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה
עליהם ׁש וֹ אל  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌3◌ַלחּפ ה,
בּ עטרת אוֹ תם וּ מעּט ר אוֹ תם, ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוּ מבר #

א ׁש רי  חלקם.הכּ לּ ה. ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

מרנּ ניםוהיה  החברים וכל ׁש מעוֹ ן רבּ י ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
תוֹ רה דּ ברי וּ מחדּ ׁש ים הּת וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ רנּ ת
רבּ י  שׂ מח  והיה מהם, ואחד אחד ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
רבּ י  להם אמר  החברים. ׁש אר  וכל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ׁש ּמ חר בּ גלל חלקכם, אׁש רי  בּ ני , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
אּת כם. יחד  אלּ א לחּפ ה הכּ לּ ה תכּ נס ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִֹלא
בּ לּ ילה ּת ּק וּ ניה ׁש ּמ תקנים ׁש כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
רׁש וּ מים יהי וּ  כּ לּ ם בּ ּה , וּ שׂ מחים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
בּ ר וּ # והּק ד וֹ ׁש  הזּ כרוֹ נוֹ ת, בּ ספר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ כתוּ בים
ׁש ל  ועטר וֹ ת בּ רכוֹ ת בּ ׁש בעים מברכם ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְהוּ א
ואמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י  ּפ תח העליוֹ ן. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָעוֹ לם

יט ) אל'(תהלים כּ בוֹ ד  מסּפ רים וכוּ '.'ה -מים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
זה בּ זמן אבל העמדנוּ הוּ . הרי  זה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
לּמ חרת לח ּפ ה, להכּ נס  מתעוֹ ררת ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌3◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הכּ לּ ה
עם יחד  בּ ק0וּ טיה וּ מאירה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמת ּת ּק נת
הלּ ילה, אוֹ תוֹ  כּ ל עּמ ּה  ׁש 7מחוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
כּ ּמ ה ול ּמ חרת אּת ם. שׂ מחה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוהיא
חילוֹ ת וּ מרכּ בוֹ ת צבאוֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְאוּ כלוּ סים,
לכל  מח כּ ים וכלּ ם והיא אּת ּה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מחנוֹ ת
כּ יון  ה זּ ה. בּ לּ ילה אוֹ תּה  ׁש ּת ּק נוּ  ואחד ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
בּ עלּה , את  רוֹ אה והיא כּ אחד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תח בּ רים
אל . כּ בוֹ ד מסּפ רים ה 0מים כּ תוּ ב ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַמה 

IIתהלים IIזוהר 
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דּ עת:ג הרקיע: יחוּ ה לּ לילה ולילה אמר יבּ יע ליוֹ ם דּ בריםד יוֹ ם ואין אמר אין ¨¨¦©§©¦©Ÿ¤§©§¨§©§¨§©¤¨©¥Ÿ¤§¥§¨¦
קוֹ לם: נׁש מע אהלהבּ לי שׂ ם ל$מׁש  מלּ יהם תבל וּ בקצה קוּ ם יצא הארץ בּ כל §¦¦§¨¨§¨¨¨¤¨¨©¨¦§¥¥¥¦¥¤©¤¤¨Ÿ¤

ארח:ובּ הם: לרוּ ץ כּ גבּ וֹ ר ישׂ ישׂ  מחּפ תוֹ  יצא כּ חתן מוֹ צאוֹ זוהוּ א ה$מים מקצה ¨¤§§¨¨Ÿ¥¥ª¨¨¦§¦¨Ÿ©¦§¥©¨©¦¨

מסּפ רים לחּפ ה. ׁש נּ כנס החתן זה - ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
מּס וֹ ף  וזוֹ הר ׁש ּמ איר  הּס ּפ יר כּ זהר מאירים  -ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
כּ בוֹ ד  זה - אל  כּ בוֹ ד העוֹ לם . סוֹ ף ועד ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש כּ תוּ ב  אל, ׁש נּ קרא ז)כּ לּ ה זוֹ עם(תהלים ואל ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
וכעת אל, נקרא ה0נה ימי  בּ כל  יוֹ ם. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 

ונקראכּ ׁש הרי  כּ בוֹ ד  נקרא לח ּפ ה, נכנסת ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
על  ׁש לטוֹ ן אוֹ ר . על  אוֹ ר כּ בוֹ ד. על כּ בוֹ ד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵאל.
נכנס  ׁש ה0מים ׁש עה בּ אוֹ תּה  ואז ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש לטוֹ ן.
החברים אוֹ תם כּ ל לּה , וּ מאיר וּ בא ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌3◌ַלחּפ ה
בּ ׁש מוֹ תם מתּפ ר ׁש ים כּ לּ ם  אוֹ תּה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התקינוּ 
הרקיע. מ גּ יד ידיו וּ מע שׂ ה ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָׁש ם,
הבּ רית קיּ וּ ם בּ עלי  אוֹ תם  אלּ ה - ידיו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ה
הבּ רית ק יּ וּ ם בּ עלי ואוֹ תם הכּ לּ ה. עם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַיחד
וּ מעשׂ ה ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ידיו, מעשׂ ה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים
ׁש חתוּ מה ה ּק יּ מת בּ רית זוֹ  כּ וֹ ננהוּ , ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָידינוּ 

האדם. בּ ן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ ב שׂ ר 

הּׂשמחה על ּית  ׁשּבת ּבי ֹום הּיֹום ְְְֲִִִֵֶַַַַָָּכׁשּמאיר
ׂשמחת ּובענין ּבׂשמחה העֹולמֹות ּבכל  ְְְְְְִִִַַָָָָָעֹולה

ָָחתן 

ידיו ה)מים  וּ מעשׂ ה אל ּכ ב וֹ ד  מסּפ רים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וכו' הרקיע ב -ז)מ גּ יד פ ':(יט, [זוהר ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

קל"ו.)תרומה כּ ׁש היה](דף סבא, המנ וּ נא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַרב
רגע  יוֹ ׁש ב היה ׁש בּ ת, בּ ערב מהנּ הר ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶעוֹ לה
אוֹ מר והיה שׂ מח והיה עיניו, וּ מרים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד 
הּמ לאכים שׂ מחת את לראוֹ ת יוֹ ׁש ב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
וּ בכל  יוֹ רדים . ואלּ ה עוֹ לים אלּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים,
הנּ ׁש מוֹ ת. בּ עוֹ לם אדם יוֹ ׁש ב  ׁש בּ ת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶערב

ר בּ וֹ נוֹ . בּ סוֹ ד  ׁש יּ וֹ דע מי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 

ה7מחהּכ ׁש ּמ איר על יּ ת ׁש בּ ת , בּ יוֹ ם היּ וֹ ם ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ מנוּ חה העוֹ למוֹ ת בּ כל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָע וֹ לה

אז יט )בּ שׂ מחה. מסּפ רים(תהלים 'ה0מים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מי  הרקיע '. מגּ יד ידיו וּ מע שׂ ה אל ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְכּ בוֹ ד 

נראהה0מים העליוֹ ן ׁש ה0ם ׁש מים אלּ וּ  ? ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
מסּפ רים בּ הם. רׁש וּ ם הּק דוֹ ׁש  ׁש ה0ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָבהם,

מסּפ רים הם מה ׁש ּמ ד בּ ר- כּ מי ּת אמר  אם ? ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ּמ אירים אלּ א כּ #. ֹלא - דּ ברים  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִסּפ וּ ר
עליוֹ ן  אוֹ ר ׁש ל בּ התנוֹ צצוּ ת ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְונוֹ צצים
ׁש למ וּ ת ׁש ל בּ אוֹ ר  ׁש כּ וֹ לל בּ 0ם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְועוֹ לים

הּס ּפ וּ ר הוּ א וּ מה בּ אוֹ רעליוֹ נה. ׁש נּ וֹ צצים ? ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌
עוֹ לים ולכן העליוֹ ן . הּס פר ׁש למוּ ת ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
ונוֹ צצים ׁש לם, בּ אוֹ ר וּ מאירים ׁש לם, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם
וּ מאירים נוֹ צצים הם ׁש למה. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ התנוֹ צצוּ ת 
ה ּס פר התנוֹ צצוּ ת ׁש ל אוֹ ר מּת וֹ # ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ עצמם

וּ מ ונוֹ צצים וצד העלי וֹ ן, צד לכל  אירים ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
וכבוד ) כבוד מהם,(לכל ׁש הרי בּ וֹ . ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ דבּ קים

טבּ עת כּ ל  מאירה ואוֹ ר  סּפ יר יּ וּ ת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵמא וֹ תּה 
ׁש בּ יּ וֹ ם מ0וּ ם בּ התנוֹ צצוּ ת, ונוֹ צצת ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוטבּ עת
בּ 0ם ועוֹ לים ה0מים מתעּט רים ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
ידיו  וּ מע שׂ ה היּ מים. מ בּ ׁש אר  יוֹ תר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הצּ דדים מכּ ל  ׁש ּמ איר העלי וֹ ן הּט ל א וֹ ת וֹ  -ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
- ותּק וּ נוֹ  ידיו, מעשׂ ה ׁש הוּ א  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהגּ נוּ זים,

היּ מים. ׁש אר  מכּ ל הזּ ה בּ יּ וֹ ם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תּת ּק ן

ּמ גּ יד מ גּ יד  מה - וׁש וֹ פע הרקיע  מוֹ ׁש # ? ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
מכּ ל  מלא הּמ ל#, מראׁש  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה
מבּ וּ ע  ׁש הוּ א הרקיע אוֹ תוֹ  - הרקיע ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְצדדיו.
וזהוּ  מעדן, ׁש יּ וֹ צא נהר אוֹ תוֹ  וזהוּ  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ אר ,
עליוֹ ן  טל ׁש ל ׁש פע למּט ה וּ מוֹ ׁש # ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ פע 

IIתהלים IIזוהר 
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מחּמ תוֹ : נסּת ר ואין קצוֹ תם על יהו�חוּ תקוּ פתוֹ  מׁש יבת�ּת וֹ רת ּת מימה §¨©§¨§¥¦§¨¥©¨©§Ÿ̈§¦¨§¦©
יהו� עדוּ ת ּפ תי:�נפׁש  מחכּ ימת יהו�טנאמנה יׁש רים�ּפ קּ וּ די ¨¤¥§Ÿ̈¤¡¨¨©§¦©¤¦¦¥§Ÿ̈§¨¦

יהו� מצות לב עינים:�משׂ ּמ חי מאירת יהו�יבּ רה טהוֹ רה�יראת §©§¥¥¦§©§Ÿ̈¨¨§¦©¥¨¦¦§©§Ÿ̈§¨

הצּ דדים. מ כּ ל בּ התנוֹ צצ וּ ת ונוֹ צץ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר
ׁש ל  בּ מׁש יכה ל וֹ  מׁש ּפ יע הזּ ה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהרקיע
ה7מחה הׁש קאת להׁש קוֹ ת וּ תׁש וּ קה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה
הּט ל  אוֹ תוֹ  וּ מוֹ ׁש # וּ כׁש 0וֹ פע ׁש בּ ת. ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְלערב

ה כּ ל הבּ דלח , וׁש לם(שופע )ׁש ל מלא ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש בילים אוֹ תם בּ כל הּק דוֹ ׁש וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ אוֹ תיּ וֹ תיו
בּ וֹ  נעשׂ ה בּ וֹ , מתחבּ ר  ׁש הכּ ל כּ יון ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים.
- ליוֹ ם  י וֹ ם למּט ה. וּ לבר# להׁש קוֹ ת  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶדּ ר#
מד בּ ר עכ ׁש ו לט בּ עת. וטבּ עת לי וֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְיוֹ ם
מסּפ רים ה0מים אי # ּפ רט בּ דר# ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב
עליוֹ נה וּ בהתנוֹ צצוּ ת בּ סּפ יריּ וּ ת  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מתּק נים
אוֹ תוֹ  וּ מוֹ ׁש # ׁש וֹ פע ואי# ה זּ ה, ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַלכּ ב וֹ ד
יוֹ ם ואוֹ מר, עלי וֹ ן. טל ׁש ל ׁש פע ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע
לדרגּ ה, ודר גּ ה לי וֹ ם יוֹ ם אמר . י בּ יע ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְליוֹ ם 

מזּ ה(אוחז)יחוּ ה זה וּ להאיר  בּ זה זה להכּ לל ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
וּ מאירים ׁש נּ וֹ צצים סּפ יר יּ וּ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵמא וֹ תּה 
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - יבּ יע הזּ ה. לכּ בוֹ ד ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
מזּ ה זה להאיר ממהרים וגוֹ '. אתעבד ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמבּ ע
סּפ יריּ וּ ת מאוֹ תוֹ  מזּ ה זה  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתנוֹ צץ 

◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוהתנוֹ צצוּ ת.

וה0ביליםאמ "ר האוֹ תיּ וֹ ת ׁש ל כּ לל - ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ראׁש  ואוֹ תוֹ  ואם, מאב ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאים
אבּ א. - אלף בּ כוֹ ר. בּ ן ׁש הוּ א מהם, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא
א', עם מ' מתחבּ רת ויוֹ רד, עוֹ לה ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כׁש הוּ א
כּ ׁש ּמ תחבּ ר וֹ ת הבּ כ וֹ ר . ראׁש  - ר ' אם . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ְוהיא
ואם אב ׁש ל אוֹ ר  זה אמר. - האוֹ תיּ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל
בּ חבּ וּ ר בּ זה זה וּ מאירים הבּ כוֹ ר, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהבּ ן
נכלל  הכּ ל ולכן ה0בּ ת. בּ י וֹ ם ׁש וֹ לט ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד .

ממהרים ולכן אחד. להי וֹ ת כּ די  בּ זה , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
להיוֹ ת עלי וֹ ן, ׁש לּ יט אמר , אוֹ תוֹ  בּ זה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶזה

ונמׁש #הכּ  נׁש ּפ ע זה וּ כׁש כּ ל  אחד. ל ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
למּט ה, וּ מאיר מ ׁש קה ה וּ א  אז הזּ ה , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָלרקיע
בּ דיוֹ קן  ּת וֹ לדוֹ ת לעשׂ וֹ ת  הזּ ה, אל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלכב וֹ ד
אל . כּ בוֹ ד לאוֹ תוֹ  ׁש ּמ אירים ה0מים ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם

שכתוב )(וזהו

מרכּ בוֹ תיה'ולילה - דּ עת' יחוּ ה (זולּ לילה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
נקרא וֹ תלזו) וכלּ ן הכּ ּס א, גּ וּ ף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הן

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  טז)לילוֹ ת, לילוֹ ת(תהלים אף ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
נקראת עליוֹ נה מר כּ בה כליוֹ תי . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִיּס רוּ ני 
נקראת ּת חּת וֹ נה מרכּ בה ליוֹ ם. י וֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָימים,
- יח וּ ה  דּ עת. יחוּ ה לּ לילה. לילה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵליל וֹ ת,

ׁש הם תוֹ לדוֹ ת, יח יּ ה ׁש מים.(בהם)יחיּ ה. ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
וּ ראה, בּ א - יחיּ ה ֹלא יחוּ ה ּת אמר , ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְואם

ג )כּ תוּ ב  אׁש ּת וֹ (בראשית  ׁש ם האדם ויּ קרא ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
וחיּ ה חוּ ה חי. כּ ל אם היתה  היא כּ י  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַחוּ ה,

ׁש הסּת לּ קה ועל עוֹ לים. אחת  (זהבּ מלה  ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש הרי הסתלקה) כּ ראוּ י , ׁש הוּ א ו', ונכנסה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְי '

י ' וח יּ ה, ח וּ ה זה ועל ודּ אי , חיּ ים הוּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַו'
נוטלת) יח וּ ה(קטגה כּ אן אף מו'. חיּ ים ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶנוֹ טלת

0מים מה ה0מים. סוֹ ד  זהוּ  - דּ עת יח יּ ה. -ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ אוֹ תן  צדדים ׁש 0ה כּ אן אף צדדים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִׁש 0ה
ליוֹ ם יוֹ ם ולכן ׁש לּ וֹ . כּ מוֹ  ׁש יּ חיּ ה ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ לדוֹ ת
ולילה אמ "ר. - עליוֹ נה בּ דרגּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנכלל 
לּה , ׁש ּמ איר  הזּ כר ׁש ל  בּ סוֹ ד  - ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלּ לילה

ׁש מוֹ  ׁש אמר(שמים)ׁש הוּ א וּ מ0וּ ם דּ עת. , ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌
האמירוֹ ת, כׁש אר  וֹלא עליוֹ ן, ס וֹ ד ה וּ א  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה
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יהו� מׁש ּפ טי לעד יחדּ �עוֹ מדת צדקוּ  וּ מּפ זיאו:אמת מזּ הב הנּ חמדים ¤¤¨©¦§§¥§Ÿ̈¡¤¨§©§¨©¤¡¨¦¦¨¨¦©

ואין  אמר אין ואמר , הּפ סוּ ק  עליו ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָחזר 
אלּ א העוֹ לם. אמיר וֹ ת  כּ ׁש אר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים,
בּ דרג וֹ ת עליוֹ ן סוֹ ד הוּ א הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָהאמר
וֹלא וּ דברים , אמירוֹ ת ׁש ם ׁש אין ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶעלי וֹ נוֹ ת,
האמוּ נה, סוֹ ד  ׁש הן הדּ רגוֹ ת כּ ׁש אר ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִנׁש מעוּ 
נׁש מעוּ  ֹלא א לּ ה אבל ׁש נּ ׁש מע. קוֹ ל  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הן
קוֹ לם. נׁש מע בּ לי ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים,

ׁש הםאבל גּ ב על  אף  קוּ ם, יצא הארץ  בּ כל ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
נוֹ דעוּ  ׁש ֹּלא עלי וֹ נים ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנס ּת רים 
נמׁש # ׁש לּ הם והּמ ׁש יכה ה 0פע ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים,
יׁש  מׁש יכה אוֹ תּה  וּ מ 0וּ ם למּט ה. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ פע 
בּ ני  וכל הזּ ה, בּ עוֹ לם ׁש למה אמ וּ נה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָלנוּ 

ה אמוּ נוֹ ת סוֹ ד  מדבּ רים  בּ ר וּ #העוֹ לם ּק ד וֹ ׁש  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌
היוּ  וֹלא נתגּ לּ וּ  כּ אלּ וּ  דּ רגוֹ ת בּ אוֹ תן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְהוּ א
מלּ יהם תבל וּ בקצה וזהוּ  וּ גנוּ זים. ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנסּת רים
מדבּ רים העוֹ לם סוֹ ף עד העוֹ לם מראׁש  -ֵ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אף  גּ נוּ זוֹ ת, דּ רגוֹ ת בּ א וֹ תן  הלּ ב חכמי ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם

נ וֹ דעים הם בּ ּמ ה אבל נ וֹ דעוּ . ׁש ֹּלא גּ ב ?על ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
מ0וּ ם בּ הם. אהל  שׂ ם  ׁש לּ 0מׁש  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
מאוֹ תן  מׁש כּ ן ׁש היא הּק דוֹ ׁש ה, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש 
ׁש נּ וֹ טל  אוֹ ר  והוּ א קדוֹ ׁש וֹ ת, עליוֹ נוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת
מׁש יכה ואוֹ תּה  הגּ נוּ זים האוֹ רוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל
בּ כל  האמוּ נה נראית וּ בגללוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם,
ׁש נּ וֹ טל  כּ מי ה0מׁש , את ׁש נּ וֹ טל  מי ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
אהל  הוּ א ׁש ה 0מ ׁש  מ0וּ ם הדּ רגוֹ ת, כּ ל  ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת
לכל  מאיר  והוּ א הכּ ל, ונוֹ טל בּ הם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כלל
ולכן  ׁש לּ מ ּט ה. האוֹ ר וֹ ת ׁש ל הגּ ונים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
בּ אוֹ ר - מחּפ תוֹ  יצא כּ חתן ◌ְ◌ָ◌3◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוהוּ א
הגּ נוּ זים. האוֹ ר וֹ ת כּ ל ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוהתנוֹ צצוּ ת
לוֹ  נוֹ תנים ׁש לם, בּ רצוֹ ן בּ ת ׁש וּ קה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶׁש כּ לּ ם
רצוֹ ן  י ׁש  ׁש לּ חתן כּ מוֹ  ואוֹ רם, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְרצ וֹ נם

הכּ לּ ה ׁש ל כלם)וּ תׁש וּ קה ל ּה (של  לתת ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
יצא כּ חתן והוּ א ולכן וּ מּת נוֹ ת, ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ צרוֹ ת

◌ָ◌3◌ֵמחּפ תוֹ .

חּפ תוֹ מי -ז וֹ  זה וס וֹ ד עדן. זה ב )? (בראשית ִ◌3◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
ח ּפ ה זוֹ הי עדן מעדן. יצא ◌ָ◌3◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְונהר 
- ישׂ ישׂ  כּ גבּ וֹ ר. ישׂ י שׂ  הכּ ל . על ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ כּס ה
דּ ין  בּ וֹ  נמצא ׁש ֹּלא ראׁש וֹ ן אוֹ ר  ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד
ּפ י  על ואף הגּ בוּ רה. מצּ ד - כּ גבּ וֹ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל .
וֹלא כּ גבּ וֹ ר, כּ תוּ ב ׁש לם, דין היא  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש גּ בוּ רה
ונוֹ טל  בּ חסד דּ ין ׁש ּמ מּת יק מ0וּ ם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִגבּ וֹ ר.
זה וכל ׁש לם. ורצ וֹ ן בּ תׁש וּ קה כּ אחד, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַהכּ ל

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ארח, לרוּ ץ מג )- הנּ וֹ תן (ישעיה ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
אוֹ ר את  וּ להׁש לים להׁש ק וֹ ת דּ ר#, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַבּ יּ ם
דּ ר # בּ ּה  ולפּת ח הצּ דדים, בּ כל  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה

למּט ה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהאיר

אלּ וּ 'מקצה  מ ּס וֹ ף - מוֹ צאוֹ ' ה0מים ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ה וּ א ׁש אמרנוּ  העליוֹ נים ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
מוֹ ציא, הוּ א הגּ וּ ף ׁש בּ סיּ וּ ם מ0וּ ם ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִמוֹ ציא,
וזהוּ  ל נּ קבה. הזּ כר בּ ין נכּ ר  מק וֹ ם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוּ באוֹ תוֹ 

ד )ׁש כּ תוּ ב קצה(דברים ועד  ה0מים וּ למקצה ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
העלי וֹ ן. העוֹ לם זה - ה0מים קצה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה0מים.

זה - ה0מים ש )וּ למקצה ה0לוֹ ם(המלך ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
וכלּ ם האוֹ רוֹ ת כּ ל את נוֹ טל ׁש זּ ה כּ מוֹ  ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ .
יוֹ צא והוּ א האוֹ רוֹ ת כּ ל  נוֹ טל כּ #, זה אף ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַבּ וֹ ,

ה 0מים. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמקצה

ׁש ּס וֹ בב'וּ תקוּ פת וֹ ' אוֹ תם(שהלבנה)- בּ כל ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש ים(הספירות)הצּ דדים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

מ ׁש  ולהי וֹ ת להאיר קיםׁש ראוּ יים ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌
מי  אין - נסּת ר ואין מ ּמ נּ וּ . ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתנוֹ צץ 
ה וּ א לכלּ ם  ׁש הרי  האוֹ ר, מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶׁש ּמ כּס ה
כּ ראוּ י  ואחד אחד לכל אחד, בּ כלל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵמאיר 
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צוּ פים: ונפת מדּ בׁש  וּ מתוּ קים רב:יברב עקב ׁש מרם בּ  בּ הם נזהר עבדּ % גּ ם ¨§¦¦§©§Ÿ¤¦©©§§¦§¨¨¤§¨§¨¥¤¨
נקּ ני:יג מנּ סּת רוֹ ת יבין מי אזידׁש גיאוֹ ת בי ימׁש לוּ  אל עבדּ % חשׂ � מזּ דים גּ ם §¦¦¨¦¦¦§¨©¥¦©¦¥¦£Ÿ©§¤©¦§§¦¨

מּת וֹ # וּ מאירים נׁש למים וּ כׁש כּ לּ ם ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ְלוֹ .
האם כּ מוֹ  מתעּט רת  הלּ בנה אז  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש ,
וזהוּ  ׁש ערים , בּ חמ0ים ׁש למה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה,
היא אז ׁש הרי  ּת מימה , ה ' ּת וֹ רת ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

ׁש ל (שלמה) בּ סוֹ ד  הצּ דדים, מכּ ל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְּת מימה
ׁש הם העלי וֹ נה, האם כּ מוֹ  דּ רגוֹ ת, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָחמ ׁש 
בּ אה היא ולכן חמ0ים. ׁש ל  ס וֹ ד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָחמ ׁש ,
לּס וֹ ד  להׁש לים כּ די ּת בוֹ ת , חמׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ חמׁש 
נפׁש  מ ׁש יבת ּת מימה ה' ּת וֹ רת חמ0ים. ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש ל
ּפ תי  מחכּ ימת נאמנה ה ' עד וּ ת חמׁש . הרי  -ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
לב  משׂ ּמ חי י ׁש רים ה' ּפ ּק וּ די חמׁש . הרי -ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
- עינים מאירת בּ רה ה' מצות חמ ׁש . הרי  -ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
- לעד ע וֹ מדת טהוֹ רה ה' יראת חמׁש . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
- יחדּ ו צדק וּ  אמת ה' מׁש ּפ טי  חמׁש . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
חמׁש , בּ חמׁש  בּ אים וכלּ ם חמׁש . ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
יהו"ה ולכן, העליוֹ נה . האם כּ מוֹ  ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ לל 
הצּ דדים ׁש ׁש ת כּ נגׁש  ּפ עמים, ׁש ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְיהו"ה

העליוֹ ן ה0ם סוֹ ד ׁש הם (השמיםהעליוֹ נים ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ונׁש למתהעליונים) מתמלּ את הלּ בנה זה ועל  ,ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ה 0בּ ת, בּ י וֹ ם וזה וּ  כּ רא וּ י, עלי וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְבּ סדּ וּ ר 
מעלה ה0בּ ת  בּ סוֹ ד כּ ראוּ י  נׁש לם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ל
כּ מ וֹ  בּ כּ ל, אוֹ ר נוֹ סף הזּ ה בּ יּ וֹ ם  ולכן ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַוּ מּט ה .
החיּ ים מ ּמ קוֹ ר  נוֹ טלים ה0מים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ .
את וּ מתקנים מאירים והם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה,
האב  - העלי וֹ ן הּס פר  מּס וֹ ד העליוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהכּ בוֹ ד 
העלי וֹ נה. האם - הּס פר  וּ מ ּס וֹ ד הכּ ל. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ֶׁש ל
כּ מ וֹ  מסּפ רים, ולכן הּס ּפ וּ ר . מּס וֹ ד  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְוהוּ א
הלּ ל וּ , ה 0מ וֹ ת  ׁש ֹלׁש ת בּ סוֹ ד  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ ,
ׁש אר כּ ל על ה0בּ ת בּ י וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש 0וֹ לטים
בּ רוּ ח דּ וד  אמר הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת ולכן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים.

וׁש לטוֹ ן  והתנוֹ צצ וּ ת האוֹ ר על ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
היּ מים(ושלמות) ׁש אר  כּ ל  על ה 0בּ ת י וֹ ם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

הימים) שאר  מכל זה ביום שגתקנת  ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל (ותקונה
ונוֹ צץ  בּ אוֹ ר , ׁש ּמ איר העלי וֹ ן ה0ם ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַסוֹ ד
מעלה בּ ׁש למוּ ת ונׁש ּת לּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ התנוֹ צצוּ ת ,

ּת מי  ה' ּת וֹ רת ואז ערב וּ מּט ה. ׁש ל ׁש בּ ת מה, ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ה'ׁש בּ ת תורת שהיא  לילה, כבוד שמור  של (סוד ַ◌ָ◌

והרי מסיני . תורה קבל  משה  פה , שבעל  תורה תמימה ,

הרי שבכתב , תורה  שאלו פה, שבעל  התורה על  התעוררו

וזה התורה. ספר  את לקוח  וגו' הלוים את משה ויצו כתוב 

משה ממנו שבא  והמלך בשמש, שאוחז לזה ללוים ראוי 

ה'זהערב  ותורת שמשביום, שנה ארבעים  לישראל  מאיר 

ותּק נוּ שבת) ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  אחד , (אנשיבּ ס וֹ ד ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ
שבח) שלה סדור  הגדולהה ראׁש יתכנסת ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים 

מּס וֹ ד  דּ וד ׁש ל ּת ׁש בּ חוֹ ת מאוֹ תן ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חוֹ ת
לכל  וּ מאיר  בּ ראׁש  ׁש נּ וֹ טל ה0מים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶזה
מעדן, ׁש יּ וֹ צא נהר אוֹ תוֹ  כּ # ואחר ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה0אר .

ס וֹ ד לג )וזהוּ  בּ ה'.(תהלים  צדּ יקים  ר נּ נוּ  ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌
מּס וֹ ד  הכּ ל  ונוֹ טל כּ וֹ נס הזּ ה ׁש הנּ הר ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
הכּ ל  הח יּ ים, וּ מקוֹ ר עלי וֹ ן, בּ סוֹ ד ֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
להאיר מתּק ן וה 0מ ׁש  זה. בּ יוֹ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י
הלּ בנה כּ # ואחר  הזּ ה. בּ יּ וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י
כּ די  הזּ ה בּ יּ וֹ ם האחר מהצּ ד  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פרדת
לדוד  וזהוּ  ה 0מ ׁש , מן מאירה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
ׁש נּ פרדת ואחר וגוֹ '. טעמוֹ  את ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְבּ ׁש נּ וֹ תוֹ 
זוֹ  ותׁש בּ חת בּ 0מׁש , מתחבּ רת הרי  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
בּ ּה  ׁש ּמ כניס אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ עשׂ רים
הלּ בנה ּפ רדת ז וֹ  ותׁש בּ חת בּ לּ בנה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש 
עשׂ רים ׁש ל ותׁש בּ חת האחר , הצּ ד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמן
כּ # ואחר  ה0מׁש . בּ אוֹ ר אוֹ תיּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים

IIתהלים IIזוהר 
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וזוֹ הי  לבעלּה , הגּ בירה ועליּ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתח בּ ר וּ ת
האֹלהים.(שםצ) אי ׁש  למ ׁש ה  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

בּ בעלּה , א0ה והתדּ בּ קוּ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתח בּ ר וּ ת
ולהיוֹ ת א וֹ ת ּה  לק בּ ל וּ שׂ מאל ימין ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִלפרשׂ 

אחד. בּ חבּ וּ ר וכל כּ אחד אחד . בסוד אחד (להיות ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
והלאה מכאן אותם. ומתקנים להם מספרים שמים  אלו

אלו אבל שלמה. ותשוקה שמחה של אחרות  תשבחות

הקדוש  השם של בסוד העליונה השלמות תקון אותם

שהוא שבת , של בתקון התקינו אלו, ותשבחות  כראוי

השם בסוד ועולים כראוי, בעטרותיו ומתעטר עולה

השמים של אל  כבוד  של בסוד אחד להיות הקדוש

שאמרנו) כמו לו וזוהרים לו .מספרים

ידיו ה)מים  וּ מעשׂ ה אל ּכ ב וֹ ד  מסּפ רים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וכו ' הרקיע ב-יט)מגּ יד  [זוהר:(יט , ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

בראשית פ' נ"ה :)חדש כל(דף באריכות  מבאר

תיבה] כל כּ תוּ בהפרק וּ ראה, יט )וּ בּ א (תהלים ְֹ◌ֵ◌ָ◌
ה0מים מי אל'. כּ ב וֹ ד מסּפ רים ?'ה 0מים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מסּפ רים הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
כּ בוֹ ד  זה מי  אל . כּ בוֹ ד ׁש נּ קרא ?אל לּמ קוֹ ם ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

זה אל אל. ׁש נּ קראת אברהם ׁש ל ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִבּ ּת וֹ 
מסּפ רים מה ׁש נּ אמר אברהם . כּ מ וֹ  (איוב ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ויסּפ רּה כח) זּ ה מה ויס ּפ ר ּה . רא ּה  כּ מ וֹ אז  ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ואוֹ תם(שם)ׁש נּ אמר  אבניה. סּפ יר מקוֹ ם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

את ּת ּק וּ ניה, בּ כל  אוֹ תּה  מתּק נים ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
למּט ה ישׂ ראל זה ועל הזּ וֹ . האל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְכּ בוֹ ד 
מּמ קוֹ ר בלחי ׁש ה, הארה לּה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְמביאים 
כּ בוֹ ד  ׁש ם בּ ר וּ # וא וֹ מרים ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,
ׁש נּ קרא והּמ קוֹ ם ועד . לעוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמלכוּ תוֹ 
ודל"ת עי"ן כּ ן ועל בּ הם. מעיד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
ׁש כּ תוּ ב  ׁש מים , עדים. להיוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת,

ל ) זה(דברים  ה0מים, את היּ וֹ ם בכם ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהעדתי
מעידה ׁש היא וּ מנּ ין ה0מים. מקוֹ ם ?יעקב, ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

וכתוּ ב הארץ. ואת פט )ׁש כּ תוּ ב כּ ירח(תהלים ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
וכאׁש ר נאמן. בּ 0חק ועד  עוֹ לם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִיכּ וֹ ן

ׁש היוּ  כּ מוֹ  בּ ׁש למוּ ת עדים(כראוי)ישׂ ראל , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  בּ הם, מעידים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְׁש למים
הּט ל  ׁש וֹ פע  הזּ מן וּ באוֹ תוֹ  י שׂ ראל , ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנסת

מתי  העּת יק. מּמ קוֹ ם כּ ׁש הםׁש לּ מעלה ? ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ה)בּ יחוּ ד . נמלא(שיר  ׁש ראׁש י ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  אח"ד. יהו "ה טל : חׁש בּ וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָטל.
ׁש בּ אוֹ תּה  ישׂ ראל. כּ נסת עם הוּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #
וי שׂ ראל  לטל. ישׂ ראל ראוּ יים יהיוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה0עה
אוֹ תם מיחדים הם אוֹ תם, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ כּ ירים
בּ צד  ואחד  היּ וֹ ם, בּ צד אחד - בּ יוֹ ם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַּפ עמים
ה ּמ תים עתידים ההוּ א וּ מהטל ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הבּ א. לע וֹ לם יב )להחיוֹ ת (דניאל ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
- מיּ ׁש ני יקיצוּ . עפר  אדמת מיּ ׁש ני ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְור בּ ים

ׁש נּ אמר ה)כּ מוֹ  וכוּ ',(שיר ער ולבּ י  י ׁש נה אני ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
ה ּמ קוֹ ם - דּ וֹ די קוֹ ל ל בּ י. ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ק וֹ ם
טל  נמלא ׁש ראׁש י יעקב. וזה קוֹ ל, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
הזּ ה ל ּמ ק וֹ ם ׁש בּ אים ׁש מים, בּ רכ וֹ ת הינוּ  -ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הנּ קבה, עם בּ יח וּ ד  כּ ׁש הוּ א ׁש מים, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
את בּ ר# יצחק וכאׁש ר העפר. מן ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְותקוּ ם

אמר כז)יעקב , האֹלהים(בראשית  ל# וי ּת ן ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
י וֹ ר ׁש  ׁש יּ עקב ׁש ראה מ0וּ ם ה0מים, ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמּט ל 
האם זוֹ  - האֹלהים  ההוּ א. הּמ קוֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶאת
בּ עטר וֹ ת אוֹ תוֹ  ׁש ּמ עּט רת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה.

לה וּ כׁש ּמ גּ יע עלי וֹ נוֹ ת, הגּ בירה. עם תח בּ ר  ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
וּ מצּ ד  נקרׁש , הצּ פ וֹ ן מ צּ ד לזּ עיר, הזּ ה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהּט ל 
הכּ בוֹ ד . לכּס א ׁש ּמ גּ יע  עד ׁש וֹ פע, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהדּ רוֹ ם
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ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם הכּ בוֹ ד , לכּס א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כׁש ּמ גּ יע
נקדׁש  בּ וֹ  ׁש אוֹ חז הצּ פוֹ ן צד אזי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶארץ,
זה ועל העוֹ לם. נברא וּ בוֹ  ׁש לג, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ ה
העוֹ לם מהיכן הרא ׁש וֹ נים, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ 

כּ #נברא ועל הכּ ב וֹ ד. כּ ּס א  ׁש ּת חת מ0לג ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש ּמ תעוֹ ררים עד בּ דין, עוֹ מד  אינוֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ט )רחמים. 'ה0מים(תהלים  ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
מגּ יד  ידיו וּ מעשׂ ה אל כּ בוֹ ד  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמסּפ רים
כּ ל  ּת ל וּ יים  ׁש בּ וֹ  הרקיע זה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע'.
ׁש ּמ ׁש ּפ יע  צדּ יק וזה והכּ וֹ כבים, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָהאוֹ ר וֹ ת
ליוֹ ם 'יוֹ ם כּ בוֹ ד. ׁש ל  ה זּ ה ל ּמ ק וֹ ם ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם

אמר ' ליוֹ ם(שם)יבּ יע יוֹ ם זה מי זה, ? ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
דּ עת' יחוּ ה לּ לילה 'ולילה והרקיע . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
מ ׁש ּפ יע  לילה , ׁש נּ קרא הזּ ה הּמ קוֹ ם -ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
0ּק בּ ל  מה לילה, ׁש נּ קרא ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלגבריאל

והוּ א דעת , ׁש נּ קרא כד )מהּמ קוֹ ם הוֹ ן (משלי ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
הלּ ילה. בּ מקוֹ ם דּ ע ּת וֹ  ׁש גּ נז ונעים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיקר
לילה, ׁש נּ קרא והוּ א מ0ם, ק בּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוגבריאל

לּת חּת וֹ נים יא)וּ מׁש ּפ יע דּ עת(ישעיה  רוּ ח ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ה'. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויראת

דּ ברים''אין  ואין יט )אמר  מ0וּ ם(תהלים - ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
- קוּ ם יצא הארץ  בּ כל  בּ לחׁש . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ל
חזר הזּ וֹ . לארץ  ׁש ּמ ׁש ּפ יע האמצעי הּק ו ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶזה

ה0מים מי  כּ חתן ּפ רׁש  והוּ א ה0מ ׁש . זה ? ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
זוֹ  - מחּפ תוֹ  ג )יצא לוֹ (שיר  ׁש ע ּט רה העטרה ֵֹ◌ֵ◌3◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ארח' לר וּ ץ  כּ גבּ וֹ ר 'י שׂ ישׂ  יט )אּמ וֹ . (תהלים ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌
כּ גבּ וֹ ר ישׂ י שׂ  זּ ה מה ל לּ בנה. ?להאיר ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ההוּ א. בּ צּ ד מתע וֹ רר הגּ בירה ׁש צּ ד  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
ׁש ל (שם) הראׁש  זה - מוֹ צאוֹ  ה0מים  ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמקצה 

ׁש ה וּ א מ0וּ ם קצוֹ תם, על  וּ תקוּ פתוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַהכּ ל.
ל כּ ל, כו)מּק יף אל (שמות ה ּק צה מן מבריח  ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

מחּמ תוֹ ' נס ּת ר  'ואין יט )הּק צה. -(תהלים ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ׁש כּ ת וּ ב כג )הינוּ  איׁש (ירמיה י ּס תר  אם  ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ּת מימה, ה' ּת וֹ רת ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ סּת רים.
כה) נפ ׁש '(בראשית 'מׁש יבת ּת ם. איׁש  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְויעקב

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  נא)- צבא וֹ ת(ירמיה ה' נׁש בּ ע ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
על  אוֹ תּה  התקין ׁש ה וּ א  מ0וּ ם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ נפׁש וֹ .
מה בּ כל אוֹ תּה  וזן בּ ביתּה , וי ׁש ב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִּת ּק וּ ניה,

נפ ׁש . מׁש יבת  כּ ן ועל  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌0ֶהצטרכה,

נאמנה''עדוּ ת  יט )ה' מקוֹ מ וֹ (תהלים זה - ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
יוֹ ס  ל ּמ הׁש ל עדוּ ת. ׁש נּ קרא ף, ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ׁש ּמ איר,נאמנה הּמ קוֹ ם ׁש הוּ א מ0וּ ם ? ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
ה ּמ קוֹ ם - ּפ תי מחכּ ימת מימיו. יכזּ בוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא
בּ אוֹ תּה  אוֹ תּה  מחכּ ים הוּ א דּ עת, לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
וּ פרׁש וּ ה, מּמ נּ וּ , ׁש ּק בּ לה קטנּ ה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
למי  ונוֹ תנת העוֹ לם, את לפרנס אוֹ תּה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִוּ מנּ ה

ה' 'ּפ ּק וּ די מ 0לּ וֹ . זכוּ ת לוֹ  -(שם)ׁש אין ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
כּ ל  הפקדוּ  ׁש בּ ידּה  מאוֹ תּה  הּת לוּ יים ◌ָ◌ְ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  יׁש רים, כּ ן ועל  הּמ ל#, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִגּ נזי

לב ) כּ #.(דברים נקרא וצדק  הוּ א. וי ׁש ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
י שׂ ראל , כּ נסת זוֹ  שׂ מחה - לב  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמשׂ ּמ חי 

בּ שׂ מחה היא עםוּ מתי ׁש ּמ תחבּ רת בּ זמן ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
נעשׂ ית אזי - בּ רה' ה' 'מצות  ה0מים. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵלב
וכעת מצוה, נקראת בּ ראׁש וֹ נה בּ רה. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמצוה
מצוה נקראת ׁש בּ כתב , ּת וֹ רה עליה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש 0וֹ רה

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ו)בּ רה, כּ חּמ ה,(שיר  בּ רה ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
אחד . בּ ׁש ּק וּ ל וצדק ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוצדּ יק

-'מאירת ד )עינים' הּמ ה(זכריה ה' עיני  ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
מאירת הּט עם מה  ?מ ׁש וֹ טטים. ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  מארת, א)בּ ראׁש וֹ נה (בראשית ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹֹ◌ֶ◌ָ◌
וּ כׁש רקיע  ה0מים . בּ רקיע מארת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ִ◌ְיהי
מאירה, היא לּה , מאיר  הזּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
הצּ דּ יק  ׁש ל אוֹ ר וֹ  יו"ד , בּ ּה  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש נּ וֹ ספה 
וּ מתי  רב . בּ גדל הוּ א ואז ׁש לוֹ מ וֹ , ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוּ פריׁש ת

בּ רה הנּ קבה.היא עם הזּ כר כּ ׁש נּ כללת ? ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
טהוֹ רה' ה' יט )'יראת ׁש ל (תהלים ה 0בח - ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
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מאיר כּ ׁש הוּ א בּ טהרה, ׁש היא ישׂ ראל ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
ּת מיד  ׁש ע וֹ מדת - לעד עוֹ מדת ּפ נים. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָלּה 

מתי  בּ ניה. על וחזקה רמה ?חוֹ מה  ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
מאירים אמת ׁש ל מּמ ק וֹ ם ה' ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ ׁש ּפ טי 

ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  כּ ׁש הם(שם)בּ ּה . יחדּ ו , צדקוּ  ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
זהוּ  ׁש מּה . את ונוֹ טלים ה זּ ה  בּ צּ דק ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַיחד

ה 0ם(שם)ׁש כּ תוּ ב  והיא יחדּ ו , צדקוּ  ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
ה'. מצות ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם,

ׁש הםדּ בר  והוֹ ד, נצח - ה' 'ּפ ּק וּ די אחר  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
זה - לב' 'משׂ ּמ חי  ה'. ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִלּמ וּ די 
זה - ה' מצות ללּ ב. ׁש דּ וֹ מה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהאתרוֹ ג

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - ה ' יראת לא)האתרוֹ ג. (משלי  ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
הּט עם מה תתה לּ ל. היא ה' יראת ?א0ה ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

- אמת  ה' מׁש ּפ טי טהוֹ רה. ׁש היא ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
בּ יעקב, ׁש כּ לוּ לים הבּ נים ׁש ׁש ת ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵאלּ ו

אמת. והוּ א מׁש ּפ ט, יחדּ ו ׁש נּ קרא -צדקוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
טהוֹ רה. ׁש היא ה', בּ יראת ׁש לם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ יחוּ ד 

רב ' וּ מּפ ז  מזּ הב יט )'הנּ חמדים מצּ ד (תהלים ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  יצחק, ׁש ל ׁש בחוֹ  זה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהזּ הב,

ח) השירים -(שיר וּ מּפ ז לראׁש י . ּת חת ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְשׂ מאלוֹ 
זה - רב ּת ח בּ קני. ימינוֹ  וזה  אברהם , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזה
ּת מר, זה דּ בׁש  - מדּ בׁש  וּ מתוּ קים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב.
הם מתי  זה, וּ מ0וּ ם וּ נקבה. זכר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ לוּ ל

דּ ב ׁש .מתוּ קים מהם ויצא נתחבּ רוּ  כּ אׁש ר ? ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

ׁש נּ אמר'ונפת  כּ מוֹ  - ד )צוּ פים' נפת(שם ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶֹ◌
- צוּ פים כּ לּ ה. שׂ פתוֹ תי # ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִּת טוֹ פנה
וּ להתבּ וֹ נן  לצ ּפ וֹ ת ׁש רוֹ צה מי ׁש כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מסּת כּ ל, הזּ וֹ , (יחזקאל בּ ּמ ראה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
מּפ י לג ) וׁש מעּת  ישׂ ראל לבית נתּת י# ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶצ וֹ פה

ּפ תח נקרא הזּ ה הּמ ק וֹ ם ודּ אי ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר.
וכת וּ ב מראות(שם)האמוּ נה. ואראה ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌

להסתכל . רשות אין ומעלה מכאן אלהים.
ה', למודי  אותם יונקים  ממנה כן ועל

צופים. נפת שנאמר כמו צופים, שנקראים
ה', לּמ וּ די  אלּ וּ  - צוּ פים אחר  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
הנּ ביאים, יוֹ נקים וּ מ0ם בּ ּה , ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ אירים
וּ באוֹ תוֹ  למעלה. ׁש התעלּ ה למׁש ה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְּפ רט 
נחמדים. הם בּ אחד, כּ לּ ם ׁש כּ ל וּ לים ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן
לעד', עוֹ מדת טהוֹ רה ה' 'יראת אחר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
בּ ראׁש וֹ נה מׁש ּת דּ ל אדם אם וּ ראה, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א
תוֹ רתוֹ  אזי ה', יראת ׁש נּ קרא הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּמ קוֹ ם

הּט עם מה לעד. מכּ אן עוֹ מדת ׁש יּ כּ נס כּ די ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
וּ כׁש ּפ וֹ חד  הכּ ל . ׁש ל הזּ ה  מהּפ תח  ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָלאמוּ נה,
הזּ ה הּמ ק וֹ ם מתגּ דּ ל  הזּ ה, הּמ ק וֹ ם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמן
ׁש הוֹ ציאה מ0וּ ם  הּמ ל#, עם בּ אוֹ ר ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְויוֹ ׁש ב

ׁש ֹלמה אמר  כּ ן ועל לעוֹ לם. ט וֹ ב (קהלתבּ ן ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ
ירא.יב ) האֹלהים את נׁש מע ה כּ ל דּ בר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָסוֹ ף

ר בּ תי , סמ "# הדּ רגוֹ ת. סוֹ ף ה זּ ה , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַהּס וֹ ף
מ0בּ אה סמ"#. נקרא הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּמ קוֹ ם

ׁש כּ תוּ ב סמ"#, בּ א ב )הא0ה, (בראשית ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ ׁש למ וּ ת היא  וּ מתי  ּת חּת נּ ה. בּ שׂ ר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַויּ סגּ "ר

רב  בּ התחלה,וּ בגדל מּמ נּ ה ּפ וֹ חד כּ ׁש אדם ? ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
זהוּ  אביו . מצווֹ ת את עוֹ שׂ ה  כּ # ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 

יב )ׁש כּ תוּ ב ואת(קהלת ירא האֹלהים את ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
כּ תוּ ב  זה ועל  ׁש מר . יט )מצותיו איׁש (ויקרא  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

בּ יראה האם הקדּ ים ּת יראוּ . ואביו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִאּמ וֹ 
- ׁש מר מצותיו ואת ה'ראׁש וֹ נה. מי מצות . ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌
למעלה הּק ד וֹ ׁש  ה0ם ׁש עוֹ שׂ העוֹ שׂ ה מי  ? ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ואז  האדם, כּ ל זה כּ י ׁש כּ תוּ ב זהוּ  זה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶאת
למעלה. האדם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש לם 

כד )ואמר,ּפ תח בּ ני (משלי ה' את ירא ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
היּ ראה לחבּ ר - ה' את ירא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָומל#.
להמׁש י# - ומל# בּ ני הוּ א. בּ ר וּ # ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק דוֹ ׁש 
לבּ ן  מל#, ׁש נּ קראת העלי וֹ נה, מהאם ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָהאוֹ ר 
דּ בר למעלה. מּמ ּט ה לה כּ נס הזּ ה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהבּ כוֹ ר
ל בּ ת, מהבּ ן האוֹ ר  ּת מׁש י # - ומל# בּ ני  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַאחר
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ּת תערב  אל  ׁש וֹ נים ועם מל #. (שם)ׁש נּ קראת  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש הרי  האמוּ נה. מּס דר י ׁש נּ ה ׁש ֹּלא -ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
הזּ וֹ , בּ יּ ראה להׁש ּת דּ ל צרי# ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ התחלה
ׁש בּ כתב, בּ ּת וֹ רה ואחר  לכּ ל, הּפ תח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא
ׁש אינוֹ  אדם  ׁש כּ ל מ0וּ ם למעלה. ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
לפתח להכּ נס רׁש וּ ת ל וֹ  אין חטא, ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְירא
דּ וֹ חים הזּ ה ׁש ּמ הּפ תח כּ יון הזּ ה. ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה
בּ מה ל וֹ  ׁש אין אוֹ תוֹ , דּ וֹ חים מהכּ ל  - ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֵאוֹ תוֹ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ל כּ ל. קיח)0יּ כּ נס זה(תהלים ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
כּ ל  ה ּק דמוֹ נים, העירוּ  זה ועל  לה'. ֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַה0ער
חכמתוֹ  לחכמתוֹ , קוֹ דמת חטאוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ראת

על החכמה ׁש יּ וֹ ׁש בת פ)מתק יּ מת. (תהלים  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אל . כּ בוֹ ד  ׁש נּ קראת ימינ#, נטעה אׁש ר ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַכּ נּ ה
מי ּס רת היא מ ּמ נּ ה, ירא  אדם  אין ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְואם
זהוּ  האדם. בּ ני  את לי ּס ר ׁש התמנּ תה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶאוֹ תוֹ ,

ו)ׁש כּ תוּ ב מוּ סר.(משלי  ּת וֹ כחוֹ ת חיּ ים ודר# ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
החיּ ים לעץ  הדּ ר# הוּ א הה וּ אמי ? ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌

האדם בּ ני את ליּס ר העוֹ לם על ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התמנּ ה
צרי# זה כּ ל  ועם מדּ רכּ וֹ . יטע וּ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
גּ וּ ף, ׁש נּ קראת מ0וּ ם למעלה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלקׁש רּה 

על (וצריכה)וּ צריכים  ואביהוּ א, ונדב  נׁש מה. ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
הנּ ׁש מה, מּמ נּ ה ונטל וּ  א וֹ ת ּה , קׁש ר וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
כּ מ וֹ  ק יּ ם, וגוּ פם נׁש מתם, את  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָלקחה

י)ׁש עשׂ וּ . מ0וּ ם(ויקרא קטרת . עליה ויּ שׂ ימוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌
החיּ ים ועץ כּ לוּ ם , ח יּ ים מ0לּ ּה  לּה  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
- יעקב גוּ ף. היא כּ # מ0וּ ם חיּ ים, בּ ּה  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵנוֹ תן
וּ פנחס  ל נּ ׁש מה. נ ׁש מה  - העּת יק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה.
לוֹ  נוֹ ספה בּ ארץ, חיּ ים בּ ארץ, ׁש ל וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ תן

ּפ  לוֹ  והאירה ׁש עוֹ ררנׁש מה מ0וּ ם ניה, ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
חיּ ים. מל # ּפ ני בּ א וֹ ר  זה ועל כּ נגדּ ּה , ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים
מאירים, ּפ ניה ׁש לּ מּט ה, הזּ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הּמ ל#
מל# ּפ ני בּ אוֹ ר אחר  דּ בר  בּ ּה . נדבּ קים ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים
מהאם. לוֹ  ׁש בּ אים  חיּ ים , יעקב, זה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַחיּ ים,

בּ רית ׁש חבּ ר העוֹ לם, התקיּ ם ּפ נחס ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִוּ מ0וּ ם
י וֹ מם בריתי ֹלא אם ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה.

י וֹ מם הּט עם מה מ"םולילה. ׁש התחבּ רה ? ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ואלמלא בּ לּ ילה. וּ מאירה בּ יּ וֹ ם, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְסתוּ מה
אלּ וּ  שׂ מּת י, ֹלא וארץ ׁש מים חּק וֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ֶזה,
ֹלא הּת וֹ רה חּק וֹ ת בּ זה, ׁש ּק בוּ עים ◌ָ◌ַ◌3◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌3חּק וֹ ת

יתקיּ מ וּ  וּ מתי  יח דּ ו.יתקיּ מוּ . כּ ׁש צּ דקוּ  ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ תּק וּ ני 'גּ ם  מלּ טעוֹ ת בּ הם', נזהר עבדּ # ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
בּ הם מׁש ּת דּ ל  לילה בּ כל  ׁש הרי  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל#.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  יחד. קיט )לח בּ רם חצוֹ ת(תהלים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌
צדק# מׁש ּפ טי  על ל#. להוֹ דוֹ ת אק וּ ם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלילה
וּ כל וּ לים נחמדים , ׁש הם ׁש ּמ ׁש ּפ טים -ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּ אׁש ר ואז, הזּ וֹ . בּ צּ דק יתחבּ רוּ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ִמכּ לּ ם,
יתקרב  ׁש ֹּלא ׁש וֹ מרים הם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רים ,
ׁש וֹ מרים וּ כׁש הם  וטמא. ערל  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַלּמ קדּ ׁש 
ׁש ה וּ א הדּ רגוֹ ת סוֹ ף  ׁש היא ה0מירה, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תּה 
ועל  למעלה. ׁש ּמ תח בּ רת רב היא אזי  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָעקב,

כּ תוּ ב כב )זה עקב (משלי ה'. יראת ענוה עקב ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - ענוה ה'. יראת נתנה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲענוה

יב ) ונקרא(במדבר  מאד, ענו מ ׁש ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְוהאי ׁש 
לג ) וכתוּ ב(דברים האֹלהים, יח)איׁש  (תהלים ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌

יראת חכמה ראׁש ית וכתוּ ב  תרבּ ני. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוענות#
מּמ נּ ה, לירא  צרי# ׁש בּ ראׁש  מ0וּ ם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ִה',
אחר, דּ בר  בּ חכמה. לעל וֹ ת כּ # ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
היּ ראה זוֹ  - ה' יראת חכמה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵראׁש ית
לּת חּת וֹ נים ראׁש  ׁש היא וּ מ0וּ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה,
עטרת, נקראת זה  ועל העלי וֹ ן. ׁש ם ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָלקחה
ליחד  מהכּ ל, הּט מיר  העלי וֹ ן, הכּ תר ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם

נכללת. אחד וּ בׁש ם הּס וֹ ף, עם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָהראׁש 

יט )אחר דּ בר  רב'(תהלים עקב  -'בּ ׁש מרם ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
העקב  את ׁש וֹ מרים מׁש ּפ טים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תם
ׁש וֹ מר הבּ ית, בּ על יעקב, ׁש הרי  הזּ ה, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָרב 

אוֹ תוֹ  על העירוּ  והרי  ׁש נּ טל(עקב )בּ יתוֹ . ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
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כּ ריעוֹ ת, ׁש בע ׁש כּ רע יעקב , ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָאּמ נוּ תוֹ 
יקרב ׁש ֹּלא הנּ חׁש , ראׁש י ׁש בעה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלבּט ל 

עבדּ !' ח-! מזּ דים 'גּ ם -לּמ קדּ ׁש . זדים  , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
עליו ׁש ר וֹ כב הנּ חׁש  עבדּ #)(סמא"ל זה חשׂ # . ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌

אדוֹ נוֹ  מפּת חוֹ ת ׁש כּ ל העבד אוֹ תוֹ  כּ מ וֹ  -ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌
וצלמות, בּ חׁש כה ׁש היא אמר ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ יד וֹ ,
וגרמ וּ  בּ עוֹ לם ׁש 0לט וּ  זדים אוֹ תם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
וׁש וֹ לט הלּ בנה , ּפ גוּ מה ולפעמים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמיתה,

◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש .

ואמרודוד רחמים , זה  על מב ּק ׁש  אלהיה ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
איתם  אז בי  יׁש ֹלטימׁש ל וּ  ׁש ֹּלא , ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

יעקב, יד על העקב אוֹ תוֹ  לׁש מר ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מוֹ .
בּ עוֹ לם ל# ׁש אין בּ כ וֹ ר . בּ ן גד וֹ ל, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
יעקב, כּ מוֹ  הזּ ה ה נּ ח ׁש  כּ נגד ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התגּ בּ ר 
הבּ ית, בּ על ׁש הוּ א מ0וּ ם מנּ חלתוֹ , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶוהסירוֹ 

ביתוֹ . יט ּמ א ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא

ידיו ה)מים  וּ מעשׂ ה אל ּכ ב וֹ ד  מסּפ רים ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וכו' הרקיע  ב )מגּ יד [זוהר:(יט, ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌

הזוהר ספר ח:)הקדמת  יט )](דף ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה (תהלים 
הרקיע  מגּ יד החבריםידיו אוֹ תם  אלּ וּ  . ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

בריתּה , וּ בעלי  הזּ וֹ  הכּ לּ ה עם  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחבּ ר וּ 
זהוּ  הרקיע מי ואחד. אחד  כּ ל ור וֹ ׁש ם  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַמגּ יד
וּ מ זּ ל וֹ ת, וכוֹ כבים וּ לבנה ח ּמ ה ׁש בּ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע
אוֹ תם ור וֹ ׁש ם  מגּ יד הוּ א ז כּ ר וֹ ן, ספר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ולעשׂ וֹ ת ההיכל בּ ני להי וֹ ת אוֹ תם ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תב

ּת מיד. אמרי (שם)רצוֹ נם י בּ יע לי וֹ ם יוֹ םוֹ ם - ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
הּמ ל#, ׁש ל עליוֹ נים ימים מאוֹ תם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָקדוֹ ׁש 
אוֹ תוֹ  ואוֹ מרים החברים אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש בּ חים
י בּ יע  לי וֹ ם יוֹ ם לחבר וֹ . אחד כּ ל ׁש אמר ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָדבר
כּ ל  - לּ לילה ולילה וּ מׁש בּ חוֹ , אמר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹאוֹ תוֹ 

ׁש ּמ ׁש למת ששולטת]דּ ר גּ ה בּ לּ ילה[נ"א : ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אחד  כּ ל  ׁש ל דעת אוֹ תוֹ  לזה זה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש בּ ח

וּ בׁש למוּ ת ובאהבה]מחבר וֹ , ר בּ ה[ס"א  ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

וא וֹ הבים. חברים להם ע "א]נע שׂ ים ט  [דף  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
דּ ברי  בּ ׁש אר - דּ ברים ואין אמר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵאין
הּק דוֹ ׁש  הּמ ל# לפני נׁש מעים ׁש ֹּלא ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
הלּ ל וּ , הדּ ברים אבל ל ׁש מעם. צרי# ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוֹלא
אוֹ תם מדידה, ע וֹ שׂ ים קוּ ם. יצא הארץ ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 
וּ מדוֹ רים עלי וֹ נים  מדוֹ רים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
וּ מאלּ ה רקיעים, נע שׂ ים מאלּ ה ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַּת ח ּת וֹ נים,
ׁש אוֹ תם ּת אמר  ואם ה 0בח. מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,
- בּ עוֹ לם מׁש וֹ טטים  אחד  בּ מקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

מהםבּ קצה ׁש נּ עשׂ ים וכיון מלּ יהם . תבל ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
ל0מ ׁש  ואמר , חזר בהם ׁש וֹ רה מי  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְרקיעים,
שׂ ם קד וֹ ׁש  ׁש מׁש , אוֹ תוֹ  בּ הם. אהל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָשׂ ם

בּ הם. וּ מתעּט ר בהם וּ מׁש כּ נוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְמדוֹ רוֹ 

וּ מתעּט רּכ יון רקיעים בּ א וֹ תם  ׁש 0וֹ רה ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מחּפ תוֹ . יצא כּ חתן והוּ א - אזי ◌ָ◌3◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ הם,
ורץ  מהם י וֹ צא רקיעים. בּ אוֹ תם ורץ ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָשׂ מח
מקצה אחר. בּ מק וֹ ם אחר אחד מגדּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלתוֹ #
יוֹ צא עלי וֹ ן מעוֹ לם ו דּ אי - מוֹ צאוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
למעלה. ה0מים קצה ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָוּ בא,
ה0מים קצה זה ּת ק וּ פתוֹ  זה מי - ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ תקוּ פתוֹ 
את ׁש ּס וֹ בבת ה 0נה תקוּ פת ׁש היא ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
עד  ה0מים מן וּ מתק0רת האיברים, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל
ׁש אוֹ תּה  - מחּמ ת וֹ  נס ּת ר ואין זה. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָרקיע
בּ כל  ׁש ּמ סוֹ בב ה0מׁש  וּ תקוּ פת זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּת קוּ פה
מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ תכּ ּס ה מי אין - נסּת ר  ואין ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַצד.
מּק יפוֹ ת כלּ ם  ׁש הי וּ  העליוֹ נוֹ ת הדּ רגוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל
מי  אין ואחד אחד וכל  אליו, ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָוּ באוֹ ת
בּ ׁש עה - מחּמ תוֹ  מּמ נּ וּ . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תכּ ּס ה

וׁש ב בּ תׁש וּ בה(ומשתוקק)ׁש ּמ תח ּמ ם לגבּ יהם ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הע לּ וּ י (בתשוקה) וכל הזּ ה ה0בח כּ ל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה,

ה' ּת וֹ רת ׁש כּ תוּ ב הוּ א, הּת וֹ רה בּ גלל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
וׁש 0ה ה', כּ אן  כּ תוּ ב  ּפ עמים ׁש ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְּת מימה.
"ּת וֹ רת עד מסּפ רים" "ה0מים מן ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְפסוּ קים

IIתהלים IIזוהר 
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- בּ ראׁש ית כּ תוּ ב זה  ס וֹ ד ועל ּת מימה". ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְה'
ה0מים את אֹלהים בּ רא אוֹ תיּ וֹ ת. ׁש ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי 
ּפ סוּ קים ּת בוֹ ת. ׁש ׁש  הרי  - הארץ ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואת
פסוּ קים ׁש 0ה  ה'. ּפ עמים ׁש ׁש  כּ נגד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים 
ׁש מ וֹ ת ׁש 0ה כּ אן. ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל

כּ אן. ׁש ל  ּת בוֹ ת ׁש ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל

והּגנתּה ּוׂשכרּה הּתֹורה ק ּיּום  על עֹומד ְְִֵַַַַָָָָָָֹה ּכל
ּבּתֹורה ההׁשּתּדל ּות וח ֹובת ה ּפטירה ְְְְְִִַַַַַַַָָלאחר

נפ ׁש ּת וֹ רת מ ׁש יבת ּת מימה  ח)ה ' :(יט, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

וישב פ' בראשית קפד:)[זוהר ](דף 

אין  רק  והבּ וֹ ר  הבּ רה אתוֹ  ויּ ׁש לכוּ  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌3◌ָ◌ִ◌ַויּ ּק חהוּ 
ואמר , ּפ תח יהוּ דה רבּ י מים. יט )בּ וֹ  (תהלים ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

נפׁש  מׁש יבת ּת מימה ה' שמבטל.ּת וֹ רת [מי ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
שלם] עולם החריב כאלו תורה יׁש דברי ◌ֵ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

מי ׁש כּ ל בּ ּת וֹ רה, להׁש ּת דּ ל  אדם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני
בּ עוֹ לם  חיּ ים  לוֹ  יהיוּ  בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 
עוֹ למוֹ ת. בּ ׁש ני  וזוֹ כה הבּ א וּ בעוֹ לם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה
מׁש ּת דּ ל וֹלא  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

כּ רא וּ י, ל ׁש מּה  בּ עוֹ לם בּ ּה  טוֹ ב  לשׂ כר  ז וֹ כה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ההוּ א. בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  דּ נים ואין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַה זּ ה,

ע "א] קפה  כּ תוּ ב [דף  וּ ראה, ג )וּ בא אר #(משלי  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌
אר # וכבוֹ ד. עׁש ר בּ שׂ מאל ּה  בּ ימינּה  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָימים
ׁש יּ ׁש  לׁש מ ּה , בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  בּ אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָימים
אר # ׁש בּ וֹ  ההוּ א בּ ע וֹ לם ימים אר # ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹלוֹ 
ׁש ם ימים, ודּ אי הם היּ מים  ואוֹ תם  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים,
ׁש בּ וֹ טח ׁש לּ מעלה הּק ד0ה  בּ טחוֹ ן ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
בּ ּת וֹ רה, להׁש ּת דּ ל הזּ ה בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם
עׁש ר בּ שׂ מאלּה  הה וּ א, בּ עוֹ לם ◌ֶֹ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחזּ ק
הזּ ה. בּ עוֹ לם וׁש לוה ט וֹ ב שׂ כר  לוֹ  יׁש  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוכבוֹ ד ,

כּ ׁש יּ וֹ צאוכל  לׁש מּה , בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
לפניו  הוֹ לכת הּת וֹ רה הזּ ה, הע וֹ לם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמן
יקרבוּ  ׁש ֹּלא  עליו  וּ מגנּ ה לפניו ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכריזה

בּ ּק בר, הגּ וּ ף  כּ ׁש 0וֹ כב הדּ ין. בּ עלי  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵאליו
הוֹ לכת כּ ׁש ה נּ ׁש מה  אוֹ תוֹ . ׁש וֹ מרת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִהיא
לפני  הוֹ לכת היא למקוֹ מּה , לׁש וּ ב  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת לּ ק 
נׁש בּ רים ׁש ערים וכּמ ה ההיא. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה
למקוֹ מּה , ׁש נּ כנסת עד  הּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני 
בּ זּ מן  ׁש יּ תעוֹ רר  עד האדם על  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְועוֹ מדת
מלּמ דת והיא העוֹ לם, ׁש ל ה ּמ תים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ ק וּ מ וּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  סנגוֹ ריה. ו)עליו (משלי ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ּת ׁש מר בּ ׁש כ בּ # את# ּת נחה ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ התהלּ כ#
בּ התהלּ כ# תשׂ יח #. היא והקיצוֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָעלי #
ּת ׁש מר בּ ׁש כבּ # ׁש נּ תבּ אר. כּ מ וֹ  - את# ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ַּת נחה
ׁש הרי  בּ ּק בר, הגּ וּ ף  ׁש 0וֹ כב בּ ׁש עה  - ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָעלי #
ואז  בּ ּק בר , הגּ וּ ף נדּ וֹ ן ההוּ א בּ זּ מן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאז
תשׂ יח# היא והקיצוֹ ת עליו. מגנּ ה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
ה ּמ תים ׁש יּ תע וֹ ררוּ  בּ זמן ׁש נּ תבּ אר, כּ מ וֹ  -ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
להיוֹ ת תשׂ יח# היא העפר, מן העוֹ לם ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

סנגוֹ ר. ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָעלי #

היאר בּ י  זּ ה מה ת שׂ יח#, היא אמר , אלעזר ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
ׁש עכׁש ו תשׂ יח# גּ ב על ׁש אף  מ0וּ ם ? ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מהם, ת ׁש ּת כּ ח ֹלא הּת וֹ רה מהעפר, ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָיקוּ מוּ 
ׁש עזבוּ  הּת וֹ רה אוֹ תּה  כּ ל  את ידע וּ  אז ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
הּת וֹ רה אוֹ תּה  הזּ ה. העוֹ לם מן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הסּת לּ ק וּ 
כּ מ וֹ  למעיהם  ות כּ נס זמן, מאוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְׁש מוּ רה

ה וכל בּ מעיהם. תד בּ ר  והיא דּ בריםמּק דם , ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ רא ׁש וֹ נה, ׁש היוּ  מכּ מוֹ  יוֹ תר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌3◌ְמת ּק נים
יכל  ֹלא ׁש הוּ א הדּ ברים אוֹ תם כּ ל  ֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
בּ הם הׁש ּת דּ ל והוּ א  כּ ראוּ י אוֹ תם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְלה7יג
למעיו  נכנסים כּ לּ ם - בּ הם נדבּ ק ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ וֹ . ּת דבּ ר והּת וֹ רה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְמת ּק נים
אמר, יה וּ דה רבּ י תשׂ יח#. היא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוהקיצ וֹ ת
בּ עוֹ לם בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי כּ ל זה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
הבּ א, לעוֹ לם בּ ּה  להׁש ּת דּ ל זוֹ כה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה,

נתבּ אר. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
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להׁש ּת דּ לראה,ּב א  זוֹ כה ׁש ֹּלא האי ׁש  אוֹ תוֹ  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ חׁש כה, הוֹ ל! והוּ א בּ ּת וֹ רה הזּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם 

הזּ ה, הע וֹ לם  מן אוֹ ת וֹ כּ ׁש יּ וֹ צא  נוֹ טלים ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ה ּת חּת וֹ ן, לּמ קוֹ ם לגּ יהנּ ם  א וֹ תוֹ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכניסים
ׁש א וֹ ן  בּ וֹ ר ׁש נּ קרא עליו, מרחם יהיה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  היּ ון, מ)טיט  'ויּ עלני (תהלים ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
רגלי  סלע על  ויּ קם  היּ ון מּט יט  ׁש א וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִמבּ וֹ ר
מׁש ּת דּ ל ׁש ֹּלא  א וֹ תוֹ  כּ #, וּ מ 0וּ ם  אׁש וּ רי'. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵכּ וֹ נן
ׁש ל בּ ּט נּ וֹ פ וֹ ת וּ מתט נּ ף  ה זּ ה בּ עוֹ לם  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה

כּ תוּ ב מה את וֹ הע וֹ לם, ויּ ׁש לכוּ  ויּ ּק חה וּ  ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֹ
את ׁש דּ נים ה ּמ קוֹ ם  הגּ יהנּ ם , הוּ א זה - ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ַה בּ רה 
- רק והבּ וֹ ר בּ ּת וֹ רה . הׁש ּת דּ לוּ  ׁש ֹּלא  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָא וֹ תם 

הּט עם מה ריק, היה ׁש ה וּ א מ 0וּ םכּ מוֹ  ? ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מים . בּ וֹ  היה  ה וּ אׁש ֹּלא כּ ּמ ה וּ ראה  וּ בא ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ישׂ ראל גלוּ  ֹלא  ׁש הרי  הּת וֹ רה, ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָהענ ׁש 
מן  ׁש הסּת לּ קוּ  מ-וּ ם אלּ א הּק דוֹ ׁש ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמהארץ

מּמ נּ ה ונעזבוּ  ׁש כּ תוּ בהּת וֹ רה  זהוּ  ט), מי (ירמיה ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
אבדה מה על וגוֹ ' זאת  את ויבן החכם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָהאיׁש 
ּת וֹ רתי  את עזבם  על ה ' ויּ אמר וגוֹ '. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ 

מכּ אן אמר, יוֹ סי רבּ י  ה)וגוֹ '. גּ לה(ישעיה לכן ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ # מ 0וּ ם  דעת. מ בּ לי עלעּמ י עוֹ מד הכּ ל ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌

בּ קיּ וּ מוֹ  מתק יּ ם ֹלא והעוֹ לם הּת וֹ רה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִק יּ וּ ם
בּ ּת וֹ רה מעלהא לּ א העוֹ למוֹ ת, קיּ וּ ם ׁש היא  , ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  לג)וּ מ ּט ה, יוֹ מם(ירמיה בריתי ֹלא  אם ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
שׂ מּת י. ֹלא וארץ ׁש מים  ח ּק וֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ָ◌ָולילה

האדם נפׁש מ ׁשיבה ה ּׁשם ְִֵֶֶַַָָָָּתֹורת 

נפ ׁש ּת וֹ רת מ ׁש יבת ּת מימה  ח)ה ' :(יט, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

יתרו פ' שמות  פ"ד:)[זוהר ◌ֶ◌ֵ◌ַויּ רד ](דף
י וֹ סי  ר בּ י אלהם. ויּ אמר העם אל ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹמׁש ה
ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב  הזּ וֹ  האמירה מהי ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר,

אמר מה כתוּ ב וֹלא רבּ י אלהם, אמר ? ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הוּ א, הע וֹ לם דּ ר # וּ ראה, בּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,

לאד  שׂ מחה -כּ ׁש בּ אה צער  כּ ׁש בּ א אוֹ  ם ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌

לסבּ ל , יכוֹ ל ֹלא מּמ נּ וּ , י וֹ דע ֹלא ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְכּ ׁש עדין
מּמ נּ וּ , וּ כ ׁש יּ וֹ דע  לׁש עה. ּפ וֹ רח לבּ וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
כּ אן, ׁש כּ ן כּ ל לסבּ ל. ויכוֹ ל  בּ קיּ וּ מוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵעוֹ מד

כך ) אינו מה(וכאן כּ ל להם אמר  מ ׁש ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
וֹלא בּ דברים, לבּ ם וחזּ ק כּ # אחר  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌0ֶהיה
אוֹ מר היה ֹלא אם ׁש כּ ן כּ ל לסבּ ל. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָיכל וּ 
אלהם ויּ אמר  כּ # וּ מ0וּ ם דּ בר . ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
ויד בּ ר כּ # ואחר לבּ ם, וחזּ ק ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה,
ׁש הרי  לס בּ ל, יכל וּ  ֹלא זה כּ ל  ועם ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים.
אמר ח יּ יא רבּ י אמר  יה וּ דה ר בּ י אמר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינ וּ ,
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דבר וֹ  כּ ׁש 0מעוּ  יוֹ סי, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
ׁש ל  נׁש מתם ועלתה נׁש מתם, ּפ רחה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהוּ א,

ׁש ם . להדּ בק כבוֹ ד וֹ  כּ ּס א עד [דףישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ע "א] בּ ר וּ #פ"ה  הּק דוֹ ׁש  לפני תוֹ רה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאמרה

טרם ׁש נים מאלּפ ים הייתי לחנּ ם וכי  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א,
העוֹ לם בּ ּה ?ׁש נּ ברא כּ תוּ ב לחנּ ם יז)! (ויקרא ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הגּ ר הגּ ר וּ מן ישׂ ראל מבּ ני  אי ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְואיׁש 
ל )בּ תוֹ כם, ּת ד בּ ר(שמות ישׂ ראל בּ ני ואל ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כה)לאמר, י שׂ ראל (ויקרא בני לי כּ י  ֵ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
י שׂ ראל ?עבדים בּ ני  הם איפה בּ אוֹ תּה ! ? ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

י שׂ ראל  נׁש מוֹ ת את הּת וֹ רה החזירה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה
חזּ קה הּת וֹ רה למק וֹ מוֹ . ואחד אחד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
אוֹ תן  להחזיר בּ נׁש מוֹ תיהם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְואחזה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  יט )לישׂ ראל. ה'(תהלים 'ּת וֹ רת ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
מּמ ׁש . נפׁש  מׁש יבת נפׁש '. מׁש יבת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת מימה

להרא ֹות הּתֹורה ׁשל ס ּפּור ׁשא ֹותֹו ׁשאֹומר ְְִִֵֶֶֶַַָמי 
רּוח ֹו. ּתּפח  ּבא  ה ּוא ּבלבד ס ּפּור א ֹותֹו על ְִִִַַַַָרק 

וכו 'ּת וֹ רת  נפׁש  מׁש יבת ּת מימה ח)ה' :(יט, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בהעלותך פ' במדבר קמ"ט.)[זוהר ](דף 

היוּ  יצחק ור בּ י  י וֹ סי ור בּ י  אלעזר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י
עד  קרדוֹ . הרי בּ אוֹ תם ּפ געוּ  בּ דּ ר#. ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְהוֹ לכים
עיניו, אלעזר  רבּ י הרים הוֹ לכים, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
חׁש וּ כים, והי וּ  רמים, הרים אוֹ תם ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוראה

IIתהלים IIזוהר 
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לאוֹ תם אלעזר  רבּ י אמר בפחד. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָוּ פחדוּ 
פוֹ חדים. היינוּ  ֹלא כּ אן, אבּ א אלּ וּ  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים,
בּ ינינוּ , תוֹ רה ודברי  ׁש ֹלׁש ה ׁש אנוּ  כּ יון ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל

נמ ֹלא כּ אן צא.הדּ ין ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ תוּ בּפ תח ואמר, אלעזר  ח)ר בּ י (בראשית  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וגוֹ ', ה 0ביעי  בּ חדׁש  הּת בה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַוּת נח
דּ ברי  חביבים כּ ּמ ה וגוֹ '. אררט הרי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַעל
סוֹ דוֹ ת י ׁש  ודבר  דּ בר ׁש בּ כל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
עלי וֹ נה. נקראת כּ לּ ּה  והּת וֹ רה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים,
הּת וֹ רה: ׁש ל  מדּ וֹ ת ע שׂ רה בּ ׁש ֹלׁש  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נינוּ 
לל ּמ ד , הכּ לל מן ויצא בכלל ׁש היה דּ בר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
על  לל ּמ ד אלּ א יצא, עצמוֹ  על  לל ּמ ד ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹלא
כּ לל  ׁש היא הּת וֹ רה, ׁש הרי יצא. כּ לּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ַהכּ לל
אחד  סּפ וּ ר מּמ נּ ה ׁש יּ וֹ צא גּ ב על אף ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן,
אוֹ תוֹ  את להראוֹ ת באה ֹלא ו דּ אי ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,
עליוֹ נים דּ ברים להרא וֹ ת אלּ א ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִסּפ וּ ר,
יצא, עצמוֹ  על ללּמ ד וֹלא עלי וֹ נים. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוסוֹ דוֹ ת 
מ0וּ ם יצא . כּ לּ וֹ  הכּ לל  על  לל ּמ ד ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
מע שׂ ה, אוֹ תוֹ  אוֹ  הּת וֹ רה ׁש ל  סּפ וּ ר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
ֹלא הּת וֹ רה, מכּ לל י וֹ צא ׁש הוּ א גּ ב על ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
אלּ א בּ לבד , יצא עצמוֹ  על ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלהרא וֹ ת 
הּת וֹ רה ׁש ל עלי וֹ ן כּ לל  אוֹ ת וֹ  על ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלהרא וֹ ת 

ׁש כּ תוּ ב  זה, כּ גוֹ ן יצא. ח)כּ לּ ּה  וּת נח(בראשית 3◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
יוֹ ם ע שׂ ר  בּ ׁש בעה ה0ביעי בּ חדׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַהּת בה
יצא זה ּפ סוּ ק ודּ אי אררט. הרי על  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַלחדׁש 
מה העוֹ לם. בּ סּפ וּ ר  וּ בא הּת וֹ רה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמכּ לל
ׁש הרי  בזה, אוֹ  בזה ׁש וֹ רה אם לנוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִאכּפ ת

ׁש יּ ׁש רה אחד על בּ מקוֹ ם לל ּמ ד אלּ א ? ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
יצא כּ לּ וֹ  ׁש נּ ּת נה הכּ לל י שׂ ראל  ואׁש ריהם . ַ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש אוֹ מר וּ מי  אמת. ּת וֹ רת עלי וֹ נה ּת וֹ רה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלהם 
על להראוֹ ת הּת וֹ רה, ׁש ל  סּפ וּ ר  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
רוּ חוֹ . ּת ּפ ח - בּ א ה וּ א בּ לבד סּפ וּ ר ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִאוֹ תוֹ 

עליוֹ נה  ּת וֹ רה אינּה  היא כּ !, ּת וֹ רתׁש אם , ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌

היא עליוֹ נה קדוֹ ׁש ה ּת וֹ רה ודּ אי אלּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת,
אמת.ּת וֹ רת ַ◌ֱ◌ֶ◌

לד בּ רבּ א  מכּ בוֹ ד וֹ  ֹלא ודם בּ שׂ ר מל# ראה, ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ואם לכתבם. ׁש כּ ן כּ ל הדי וֹ ט, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי 
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עליוֹ ן ׁש ּמ ל # בדעּת # ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶעוֹ לה
לכּת ב  קדוֹ ׁש ים דּ ברים לוֹ  הי וּ  ֹלא ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהוּ א
דּ ברי  כּ נּ ס  ׁש ה וּ א  אלּ א ּת וֹ רה, מהם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְולעשׂ וֹ ת
דּ ברי  הגר, דּ ברי עשׂ ו, דּ ברי כּ מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶהדיוֹ טוֹ ת,
בלעם, דּ ברי האתוֹ ן, דּ ברי בּ יעקב, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָלבן
ׁש אר וכל וכנּ סם , זמרי , דּ ברי בלק, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי
אם ּת וֹ רה. מהם ועשׂ ה ׁש כּ תוּ בים, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהּס ּפ וּ רים

אמת, ּת וֹ רת  נקראת ל ּמ ה  יט )כּ #, (תהלים ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌
ּפ ּק וּ די נאמנה, ה' עדוּ ת ּת מימה, ה' ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ'ּת וֹ רת

בּ  ה ' מצות  י ׁש רים, טהוֹ רה,ה' ה' יראת רה, ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אמת  ה' מזּ הב מׁש ּפ טי הנּ חמדים וכתוּ ב  , ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תוֹ רה דּ ברי אוֹ תם  אלּ ה רב', אלּ אוּ מ ּפ ז ? ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ּת וֹ רת היא עליוֹ נה קד וֹ ׁש ה ּת וֹ רה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי
בּ א ודבר  דּ בר וכל ּת מימה, ה' ּת וֹ רת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱאמת,

דּ ברים ׁש אוֹ תוֹ (אחרים)להראוֹ ת עלי וֹ נים . ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
עצמ וֹ  על  להראוֹ ת ֹלא סּפ וּ ר  אוֹ ת וֹ  ׁש ל ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר
כּ לל  אוֹ תוֹ  על להראוֹ ת אלּ א בּ א, בּ לבד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָיצא

ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  בּ א, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָהוּ א

את ּומר ּפא מטהרת הּקדֹוׁשה  ְְְֵֶֶֶַַַַָָה ּתֹורה 
ָָָהאדם

לעד יראת  עוֹ מדת  טה וֹ רה י)ה ' [זוהר:(יט, ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

קדושים  פ' פ':)ויקרא  ראה,](דף ◌ֵ◌ְֹוּ בא
בּ דברי  אלּ א לע וֹ למים, נטהר  ֹלא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
מק בּ לים ֹלא תוֹ רה דּ ברי כּ # מ0וּ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָתוֹ רה.
את לטהר ע וֹ מדת ׁש היא מ 0וּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌3טמאה,
בּ ּת וֹ רה, נמצאת והרפוּ אה הּט מאים, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵאלּ וּ 

ג )ׁש כּ תוּ ב ו ׁש ּק וּ י (משלי  לׁש ר# ּת הי  רפאוּ ת ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
בּ ּת וֹ רה, נמצאת והּט הרה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלעצמוֹ תי #.

יט )ׁש כּ תוּ ב עוֹ מדת(תהלים  טהוֹ רה ה' יראת ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
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לעד  עוֹ מדת  זּ ה מה ּת מיד לעד. ׁש ע וֹ מדת ? ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לעוֹ למים. מּמ נּ ה זזה  וֹלא טהרה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
אמר תוֹ רה. וֹלא כּ תוּ ב, ה' יראת לוֹ , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר
מצּ ד  בּ אה הּת וֹ רה ׁש הרי ודּ אי , הוּ א כּ # ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָלוֹ ,

יצאה וּ מ0ם לוֹ , אמר מכּ אן ?הגּ ב וּ רה. ! ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ה',יצאה יראת חכמה ראׁש ית ׁש כּ תוּ ב ! ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

טהוֹ רה. ה' יראת ע "א]וכתוּ ב פ"א [דף  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אני  קדוֹ ׁש  כּ י ׁש כּ תוּ ב קד 0ה, נקראת ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְותוֹ רה
העלי וֹ ן. הּק דוֹ ׁש  ה0ם ׁש היא הּת וֹ רה וזוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְה',
כּ # ואחר נטהר, בּ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  כּ ן, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְועל
כתוּ ב  ֹלא ּת הי וּ . קדׁש ים ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתק דּ ׁש ,
אמר ו דּ אי. ּת היוּ  ּת הי וּ , אלּ א  היוּ , ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְקדׁש ים

כּ תוּ ב , וּ מקרא הוּ א, כּ # יט )לוֹ , ואּת ם(שמות  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
וכתוּ ב  קדוֹ ׁש , וגוֹ י כּ הנים ממלכת לי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִּת היוּ 
הּת וֹ רה קד 0ת למדנוּ , וגוֹ '. הדּ ברים  ◌ָ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵאלּ ה
והּק ד0ה הּק ד0וֹ ת. כּ ל  על ׁש ע וֹ לה ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְקד0ה
אמר הכּ ל. על עוֹ לה הנּ סּת רת החכמה ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
בּ לי  חכמה ואין חכמה, בּ לי ּת וֹ רה אין ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵלוֹ ,
אחד . והכּ ל  אחת בּ דר גּ ה הוּ א והכּ ל  ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָתוֹ רה,
העלי וֹ נה, החכמה  עם נמצאת ּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

מ ׁש רׁש יה נ ּט ע וּ  וּ בּה  ע וֹ מדת, היא כּ ל וּ ב ּה  ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים.

ה' מׁשּפטי - וה ּנח ׁש אלעזר ּברּבי  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמעׂשה :
יח ּדו צדק ּו ְְֱֶַָָאמת 

יחדּ ו מׁש ּפ טי  צדק וּ  אמת י)ה ' [זוהר:(יט, ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בלק פ' ס"ו.)חדש מהשמטות(דף 

ו '] סי' היתהבמדבר וה0מׁש  החברים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָהלכוּ 
ׁש ל  בּ יפי שׂ דה אוֹ תוֹ  ראוּ  חזקה. ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ְמאד 
ׁש ל  ועצים  צד, לכל יוֹ צאים וּ מים ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲעשׂ בים,
אלעזר: רבּ י אמר  ׁש ם. יׁש בוּ  רבּ ים. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָשׂ דה
ׁש היוּ  בּ עוֹ ד  בּ וֹ . לנוּ ח זה מקוֹ ם נאה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
ה0מׁש . בּ חזק בּ א, גּ דּ ל נחׁש  הנּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְיוֹ ׁש בים,
נח ׁש  אלעזר : רבּ י  לוֹ  אמר  לפניהם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָעבר

האיׁש  אוֹ תוֹ  ׁש הרי מדּ רכּ #, ל # סטה  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָנחׁש ,
י וֹ סיף  וֹלא 0ע שׂ ה, מה על והתנחם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָׁש ב
אמר החברים. ּת מה וּ  דבר. אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת

זּ ה מה אבּ א: אמרר בּ י ׁש תקוּ . להם: אמר  ? ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ל# ׁש לּ ח ׁש וּ  אמר נחׁש , נח ׁש  אלעזר : ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י
בּ רצוֹ נוֹ  ושׂ ם האיׁש , אוֹ תוֹ  התנחם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמ0מים,
ל# סטה לעוֹ למים, הזּ ה לחטא יׁש וּ ב ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

לכאן מדּ רכּ # נסע  וֹלא בּ קיּ וּ מוֹ , הנּ חׁש  קם ! ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
נח ׁש  לוֹ : ואמר מּק דם , כּ מוֹ  ׁש ב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ לכאן.
ׁש וּ ב  רוֹ צה. 0אּת ה מה ידע ּת י ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָנחׁש ,
רע  ׁש ע שׂ ה בּ א , רׁש ע גּ וֹ י ׁש הרי  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמדּ ר כּ #,
ל# בּ מערת#. י ׁש ן הוּ א והנּ ה אחד, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִליהוּ די

אוֹ תוֹ  ודלּ גוהרג הנּ חׁש , אוֹ תוֹ  חזר  מיּ ד ! ַ◌ֲ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
חברים, אלעזר: רבּ י אמר לפניהם. ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִדּ לּ וּ גים
עוֹ שׂ ה היה רעוֹ ת כּ ּמ ה כּ אן, הייתי ֹלא  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִאם
עשׂ ה יה וּ די אחד איׁש  ׁש הרי  נחׁש , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
בּ תׁש וּ בה, ׁש ב וטרם חטא, ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה
אוֹ תוֹ  ונמל# אוֹ תוֹ , להרג הזּ ה לנּ ח ׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָלחׁש וּ 
מחטאוֹ , והתנחם כּ #, וּ בין כּ # בּ ין  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָהאיׁש 
הזּ ה, לחטא לעוֹ למים יׁש וּ ב  ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואמר 

הדּ ין. מן נצּ ל זה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל

ידע ּת אמר וּ  בּ ּמ ה אלעזר: לרבּ י ?החברים ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ואני  א בּ א, לי  נתן  סימן להם: ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
ׁש הכּ רּת  הנּ חׁש  מילא לוֹ : אמרוּ  בּ וֹ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַמכּ יר
בּ ּמ ה מחטאוֹ  וׁש ב  ׁש התנחם אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶבּ וֹ ,

אוֹ תוֹ ידע ּת  הוֹ ל # כּ ׁש היה להם: אמר  ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
זקוּ ף, וּ זנב וֹ  עוֹ לים היוּ  קשׂ ק 7יו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָנחׁש ,
הוֹ ל# היה אחר ר וּ ח בּ בהלה. ׁש הל# ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוהוּ א
מדּ ר כּ #, ׁש וּ ב  לפניו: ק וֹ רא והיה  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ וֹ ,

האיׁש  אוֹ תוֹ  והתנחם.ׁש הרי מחטאוֹ  ׁש ב  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
עד  מקׁש יב , היה ֹלא  הרע הנּ חׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְואוֹ תוֹ 
ׁש התחיּ ב  איׁש  אוֹ תוֹ  בּ מקוֹ ם כּ פר ל וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ּת נוּ 
דּ ר # ׁש כּ # והתנחם. מ דּ ר כּ וֹ  וׁש ב ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲהריגה,
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לוֹ  ׁש נּ ּת נה כּ יון - וּ למ ּט ה למעלה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 
הדּ ין  אוֹ תוֹ  ׁש ּמ ׁש לים עד ׁש ב, ֹלא ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְר ׁש וּ ת ,
ׁש יּ ּת נוּ  אוֹ  לעשׂ וֹ ת, רׁש וּ ת לוֹ  ׁש נּ ּת נה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
ֹלא ׁש הרי כּ כפר , אחר ר ׁש ע  בּ מקוֹ מ וֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלוֹ 

רׁש וּ ת. לוֹ  ׁש נּ ּת נה כּ יון ריקם, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָיצא

ׁש אמרּת אמר גוֹ י אוֹ תוֹ  זה, כּ ל  מילא לוֹ : ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ידע ּת  בּ ּמ ה כּ פר לוֹ  אמרׁש נּ ּת ן ? ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

הרוּ ח אוֹ תוֹ  לנּ חׁש , ׁש דּ בּ רּת  כּ יון ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם:
ׁש יּ ׁש וּ ב  ל וֹ  ולחׁש  כּ נגדּ וֹ  הוֹ ל# ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ה וּ א האי ׁש , א וֹ ת וֹ  התנחם ׁש הרי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלדרכּ וֹ ,

לי . ואמר  אזני  על ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִדלּ ג

חברים,ּת מה וּ  אלעזר: רבּ י אמר החברים. ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
עשׂ ה כּ בר הנּ ח ׁש  ׁש הרי ונראה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵנל#
אחד  לסלע וקרבוּ  קמוּ  0עשׂ ה. מה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
ואוֹ תוֹ  מת, הגּ וֹ י  אוֹ תוֹ  מצאוּ  ה 7דה. ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
נבדּ ל  היה וֹלא עקבוֹ , על כּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 
גּ ר וֹ נוֹ , על ועלה מעקבוֹ , נפרד לאחר  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
היה וֹלא עקבוֹ , על  ירד וּ מ0ם ׁש ם. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונכר#
מלא אחד  ארנק לוֹ  מצאוּ  מּמ נּ וּ . ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרד
והכּ ה בּ דּ ר# אחד ליהוּ די ׁש גּ זל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִדינרים ,
ואמר: הארנק, את אלעזר  ר בּ י  נטל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תוֹ .
ׁש ליחוּ ת. ע וֹ שׂ ה הוּ א ׁש בּ כּ ל  הרחמן , ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָבּ רוּ #

ׁש הי וּ . הּמ קוֹ ם לאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָׁש בוּ 

ואמר,ּפ תח אלעזר מג )ר בּ י מאׁש ר(ישעיה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌
אהבּת י# ואני נכבּ דּת  בעיני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָיקר ּת 
נפׁש #. ּת חת וּ לאּמ ים  ּת ח ּת י # אדם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְואּת ן

יקרּת  וכ#?מאׁש ר להי וֹ ת, צרי# היה  יקר ! ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
זּ ה מה בּ עיני. יקר אּת ה  מאׁש ר ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָצרי#:

כּ #יקרּת  הת כּ בּ ד. מעצמוֹ  ׁש הוּ א מכּ לל  ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
לפני  בחוֹ בה ׁש ה וּ א  אדם ׁש כּ ל  ודּ אי , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַהוּ א
מזלזל . הוּ א בּ ראׁש וֹ נה הוּ א, בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני תוֹ עבה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוהוּ א

ה וּ א כּ עת מחטאוֹ , וׁש ב ׁש נּ מל# ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
קוֹ רא הוּ א בּ ר וּ # וה ּק דוֹ ׁש  מעצמוֹ , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתכּ בּ ד

מ אּת ה - יקר ּת  מאׁש ר ואוֹ מר , עצמ#עליו ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ׁש הרי  אהבּת י#, ואני נכבּ ד ּת  בּ עיני  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָיקרּת .
אדם עם הוּ א בּ רוּ # לּק ד וֹ ׁש  אהבה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵאין
זה ועל מחטאוֹ , ׁש 0ב למי אלּ א ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,
נתּת  ׁש הרי אעשׂ ה, מה אבל  אהב ּת י#. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַואני
אדם ואּת ן - עצה זוֹ הי להזּ יק . לנּ חׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְר ׁש וּ ת 
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ תן האדם מיהוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַּת ח ּת י #.

ּת חּת יו  כּ פר  מהעםהוּ א ׁש בּ א האדם אוֹ תוֹ  ? ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
מ0לּ וֹ , יאכל הנּ חׁש  ׁש אוֹ תוֹ  הרע, הצּ ד ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
אלּ א אדם ּת קרי  אל אדם, ואּת ן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

הוּ א זה וּ לאּמ ים, כה)אדוֹ ם. וּ לאם(בראשית ֱ◌ְ◌3◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֹ
ׁש נּ תן  ע שׂ ו ׁש ל זרעוֹ  וזה יאמץ, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶֹ◌ְ◌ִמלּ אם

נפ ׁש וֹ . ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַּת חת

היּ הוּ די בּ ע וֹ ד  אוֹ תוֹ  הנּ ה י וֹ ׁש בים, ׁש הי וּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש הרג ההוּ א, הגּ וֹ י אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש גּ זל 
חזק  וּ מּת וֹ # ועיף. מהדּ ר# בּ א ה נּ ח ׁש , ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
עץ  ּת חת וי ׁש ב שׂ דה לאוֹ תוֹ  נכנס ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש 
ה וּ א בּ ר וּ # לּק דוֹ ׁש  מתרעם והוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,
העוֹ לם, ר בּ וֹ ן ואוֹ מר : הדּ ין , עליו ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוּ מצדּ יק
עלי  ח ׁש ׁש ּת י ֹלא ׁש אני לפני # וידוּ ע ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָגּ לוּ י 
בדין  ׁש הרי כּ ל וּ ם, ממ וֹ ני ועל  גּ וּ פי ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְועל
זקנים ואם אב אבל 0נּ עשׂ ה, מה כּ ל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַנעשׂ ה
זה ועל אוֹ תם, אפרנס בּ ּמ ה לי ׁש אין לי, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵיׁש 
ׁש ל  אחד צרוֹ ר - זה כּ ל על  ועוֹ ד ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָחׁש ׁש ּת י.
אחד  עני  ׁש ל הארנק, בּ אוֹ תוֹ  ׁש היה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִדּ ינרים 

יּ עשׂ ה מה העניּ ה, לבּת וֹ  ח ּפ ה ?לעשׂ וֹ ת  ַ◌ֲ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
יוֹ תר. בּ לבּ י  כּ וֹ אבני  זה על הע וֹ לם, ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִר בּ וֹ ן

יט )ואמר,בּ כה אמת (תהלים  ה' 'מׁש ּפ טי ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌
יחדּ ו ' העוֹ לםצדק וּ  ר בּ וֹ ן ׁש ל דּ יניו . ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש צּ דקוּ  מ0וּ ם אמת, הם לּמ ה אמת. ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵהם
בּ ר וּ #יחדּ ו  כּ ׁש הּק ד וֹ ׁש  הדּ ין, בּ ׁש עת ׁש הרי  ? ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
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מגנּ ים בּ עלי  כּ ּמ ה דּ ין, לעשׂ וֹ ת רוֹ צה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶהוּ א
אלּ וּ  ונלחמים  זה , וּ מצּ ד  זה מצּ ד  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְעוֹ מדים
כּ יון  באלּ וּ . אלּ וּ  וּ מצדּ יקים ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבאלּ וּ ,
אזי  יחד , והסכּ ימ וּ  באלּ וּ  אלּ וּ  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הצדּ יקוּ 
צדקוּ  אימתי יּ חדּ ו. צּ דקוּ  אמת ה' ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִמׁש ּפ טי

הדּ ין יחדּ ו  בּ ני כּ ל כּ ׁש ּמ צ דּ יקים ? ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
אני  זה על  העוֹ לם, ר בּ וֹ ן ואני , ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .

ׁש לּ י  על  וֹלא !בּ וֹ כה, ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

אליו.ׁש מע וקמ וּ  והחברים, אלעזר ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  ּת חת יוֹ ׁש ב  ׁש היה אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָראוּ 
אליהם. אוֹ תוֹ  ונטלוּ  בוֹ , והחזיקוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָהעץ,
אמת, צדּ יק ּת פחד אל  אלעזר : רבּ י  ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ֹלא אמת, ׁש ל  צדּ יק אינ# ל#ׁש אם ירחיׁש  ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ׁש ע שׂ ה. כּ מוֹ  גּ דוֹ ל נס הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש לּ #, הדּ ינרים ארנק טל ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָוּ בראׁש וֹ נה
ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  0ע שׂ ה מה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותראה

◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל#.

והנּ ח ׁש הל2 מת, הגּ וֹ י  אוֹ תוֹ  וראה עּמ ם, ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
על  כרוּ # והיה  נקמוֹ ת, בּ וֹ  עוֹ שׂ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהיה
היּ הוּ די  אוֹ תוֹ  הׁש ּת ּט ח  כּ בראׁש וֹ נה . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַצוּ ארוֹ 
וקם העוֹ לם, רבּ וֹ ן את וׁש בּ ח והוֹ דה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶבּ עפר,
להם: אמר והחברים. אלעזר רבּ י  ידי  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְונׁש ק
נס  הרחי ׁש  הוּ א בּ ר וּ # ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ידע ּת י  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָכּ עת

בּ גללכם. ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה

לי אבל ׁש יּ ׁש  הזּ קנים והאם האב על רבּ נן, ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
לי  ׁש נּ תן אחד עני ועל  בּ וֹ כה, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲאני 
את להם והראה הארנק , ּפ תח זה. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְצרוֹ ר 
לוֹ  ׁש עשׂ ה מכּ ה להם הראה וכן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַהצּ ר וֹ ר ,
אלעזר, רבּ י  עליו התּפ לּ ל הגּ וֹ י. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאוֹ תוֹ 

◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונרּפ א.

אוֹ תוֹ קרב וּ  וראוּ  מּק דם, כּ מוֹ  הגּ וֹ י  לאוֹ תוֹ  ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌
נקמ וֹ ת בּ וֹ  עוֹ שׂ ה ׁש היה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 
נחׁש , נחׁש  אלעזר: ר בּ י אמר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ בראׁש וֹ נה.

ועוֹ ד , עשׂ ית, נאה - 0עשׂ ית מה  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
נקמ וֹ ת ועשׂ ית בּ וֹ  וּ גב וּ רת# כּ ח# ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הראית
והראית ּפ עמים, ׁש ֹלׁש  ראינוּ  והרי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַר בּ וֹ ת,
והתח בּ א ל# והלאה מכּ אן 0עשׂ ית. מה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
לבר יּ ה תזּ יק ׁש ֹּלא עלי#, וגוֹ זרני ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ מערת#,
ראׁש וֹ  וכפף הנּ חׁש , אוֹ תוֹ  נפרד ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם .

ל וֹ . ◌ַ◌ָ◌ְוהל#

אתאמר  טל  היּ הוּ די: לאוֹ תוֹ  אלעזר ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌
דּ ינרים כּ יס  ׁש הרי  שׂ וֹ נא#, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת כ ׁש יט
בּ גדיו, את לוֹ  ועזב אצלוֹ , לוֹ  י ׁש  זהב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
ׁש בּ מקוֹ ם לאי ׁש  ול # כּ לוּ ם . מ0לּ וֹ  ּת ּט ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ְואל
ותן  אליו, ל # אׁש ּת וֹ . ׁש ּמ תה  ותמצא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְּפ לוֹ ני ,
ׁש לּ אוֹ תוֹ  מ0וּ ם ה זּ ה, הדּ ינרים כּ יס ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִלוֹ 
והיה ׁש מע וֹ ן, וּ ׁש מוֹ  אחד, בּ ן יׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָהאיׁש 
בּ ּס פינה, והם היּ ם, על סחוֹ רה עם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵהוֹ ל#
ונתן  ה כּ יס, אוֹ תוֹ  לוֹ  גּ נב הזּ ה הגּ וֹ י ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְוּ בנוֹ 
היּ הוּ די , לאוֹ תוֹ  ואמר  רׁש ע. לאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 
אליו, יבא ׁש בּ קרוֹ ב לבנוֹ , זה כיס ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עלה
האבדה ׁש החזיר הוּ א בּ רוּ # לּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְויוֹ דה
והׁש ּת חוה הכּ יס , נטל עשׂ ה. וכ# ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלבעליה.

א ר בּ י ּת מהוּ לפני ידוֹ . ונׁש ק לעזר , ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים.

יׁש אמר הזּ וֹ  הדּ ר# בּ כל אבּ א: רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
וכעת ב#, 0ראינוּ  מה בּ כל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת מיהה

זּ ה מה ּת מיהה, על תמיהה לוֹ :היא אמר  ? ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
אלּ א בחכמה, וֹלא בסימן, אינוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָדּ בר
בּ עין  כּ אלּ וּ  ראיתי ואני  מסּת כּ ל, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ר וּ חי 
הלכ וּ , וכלּ ם החברים. כּ ל  ּת מהוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָראיתי.
לחמיו. ׁש ה גּ יעוּ  עד עּמ הם, היּ הוּ די ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְואוֹ תוֹ 
ׁש היה חמיו את מצאוּ  לׁש ם, ׁש הגּ יעוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
בּ ר # בּ ּת וֹ רה. ועוֹ סק מ ּט תוֹ  גּ בּ י על ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵיוֹ ׁש ב 
וה וּ א החברים, וּ ברכוּ  אלעזר, רבּ י ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה

עּמ ם.שׂ מח ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יז)ואמר,ּפ תח וארפא(ירמיה ה' רפאני  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
מהוּ  רפאני , ׁש אמר  כּ יון ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוגוֹ '.

מהוּ וארפא הוֹ ׁש יעני, ׁש אמר  כּ יון ? ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
ה וּ אואוּ ׁש עה מי מרּפ א, ׁש הר וֹ פא  כּ יון ? ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

בּ יד?ׁש יּ כּ ה ׁש בּ עוֹ לם רפוּ אה  כּ ל  א לּ א ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ידי על  מהם יׁש  אבל  ה וּ א, בּ ר וּ ! ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש ליח. בּ יד  נמסרוּ  ׁש ֹּלא  מהם  ויׁש  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָׁש ליח,
רפוּ אה, הם ׁש ליח בּ יד ׁש נּ מסרוּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תם
אוֹ תם  אבל חוֹ זרים. לפעמים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל
הּמ חלה  אוֹ ת ּה  מרּפ א, הוּ א  בּ ר וּ ! ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק ד וֹ ׁש 

לעוֹ למים, חוֹ זרת היאֹלא  רפ וּ אתוֹ  זה ועל  ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ #, וּ מ 0וּ ם כּ לל. מחלה בּ ּה  ׁש אין ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְרפ וּ אה ,
כּ לל . קטרוּ ג בּ לי ו דּ אי, וארפא, ה' ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְרפאני
לי  נתן הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  חברים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְוכעת,

לי . וערב לי ועׁש ק  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְרפוּ אה,

וּ בכהסּפ רוּ  ּת מּה  הּמ עשׂ ה. אוֹ תוֹ  כּ ל  ל וֹ  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
נדר ּת י  חברים , ואמר : ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְושׂ מח.
וּ נׁש בּ ח ונ וֹ דה עּמ וֹ , ואתחבּ ר אליו ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אל#

עּמ ם. שׂ מח העוֹ לם. ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלרבּ וֹ ן

החּיים ּבעץ אח ּוז ּבּתֹורה ׁשּמׁשּתּדל מי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָּכל

וּ מת וּ קים ה נּ חמדים רב וּ מ ּפ ז  מ זּ הב ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

צוּ פים  ונפת יא)מ דּ בׁש  :(יט, ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌

קרח פ' במדבר קע"ו.)[זוהר בּ ן ](דף  קרח ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּק ח
ּפ תח, אבּ א רבּ י  וגוֹ '. לוי  בּ ן קהת בּ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיצהר

יט ) רב (תהלים וּ מּפ ז מזּ הב ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ'הנּ חמדים
כּ ּמ ה צוּ פים'. ונפת מ דּ בׁש  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ מתוּ קים
מכ בּ דים כּ ּמ ה הּת וֹ רה , דּ ברי  הם ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
הם אהוּ בים למעלה, הם אהוּ בים  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵהם,
מי  וכל  קדוֹ ׁש . ׁש ם ׁש הם בּ גלל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְלכלּ ם,
הּק דוֹ ׁש  בּ 0ם מׁש ּת דּ ל בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
בּ עוֹ לם ונצּ ל ה זּ ה , בּ עוֹ לם נצּ ל מהכּ ל . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְונצּ ל

וּ ראה, בּ א בּ ּת וֹ רה,הבּ א . ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  כּ ל ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
בּ כּ ל  - בּ וֹ  ׁש אחוּ ז כּ יון החיּ ים. בּ עץ ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאח וּ ז

ׁש כּ תוּ ב ג )אחוּ ז, היא(משלי  חיּ ים עץ ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌
וגוֹ '. בּ ּה  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַלּמ חזיקים

ּדברים – ל ּבי והגיֹון פי  אמרי לרצ ֹון ְְְְְְִִִִִִֵֶָָיהי ּו
ּבּלב ְִִֵַָנס ּתרים

וכו 'יהיוּ  לּב י והגי וֹ ן  פי אמרי (יט,לרצ וֹ ן ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

וישלח :טו ) פ' בראשית  קסט.)[זוהר ](דף 

אמר, הּמ ל # דּ וד ראה, יט )בּ א (תהלים  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
דּ ברים אלּ וּ  פי', אמרי לרצוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ'יהיוּ 
דּ ברים אלּ וּ  - לבּ י' 'והגיוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התּפ רׁש וּ .
לפר ׁש ם אדם  בּ ן יכ וֹ ל ׁש ֹּלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנסּת רים
יכוֹ ל  ׁש ֹּלא בּ לּ ב, ׁש הוּ א הגּ י וֹ ן, זהוּ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְבּ פיו,
להתּפ ר ׁש  הדּ בר  צרי# זה ועל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתּפ רׁש .
הוּ א. סוֹ ד והכּ ל בּ לּ ב, ׁש ּת לוּ י ודבר ֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַבּ ּפ ה,
כּ נגד  ואחד ּת חּת וֹ נה, דּ ר גּ ה כּ נגד ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
כּ נגד  ׁש התּפ רׁש , דּ בר עלי וֹ נה. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַדּ רגּ ה 
אוֹ תוֹ  להתּפ רׁש . ׁש הצטר# ּת חּת וֹ נה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַדּ רגּ ה 
ּפ נימית דּ ר גּ ה כּ נגד  הוּ א  בּ לּ ב ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּת לוּ י 
אמר זה ועל כּ אחד. הוּ א וה כּ ל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵיוֹ תר,
לפני# ל בּ י והגיוֹ ן פי אמרי לרצ וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִיהיוּ 
ּפ ר ׁש  בּ ּת חלּ ה יעקב. אמר  זה כּ מוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְוגוֹ '.
הדּ בר הס ּת יר כּ # ואחר כּ רא וּ י, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר
לפרׁש , צרי# ׁש ֹּלא הלּ ב בּ הגיוֹ ן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּת לוּ י 

לב )ׁש כּ תוּ ב זרע#(בראשית את ושׂ מּת י ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌
ה וּ א כּ אן מרב. יּס פר  ֹלא אׁש ר  היּ ם ◌ָֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְכּ חוֹ ל
וכן  לפרׁש , צרי# ׁש ֹּלא בּ לּ ב הּת לוּ י  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָדבר
ׁש לם יחוּ ד ליחד כּ די ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָצרי#
לס דּ ר ׁש יּ וֹ דעים ה צּ דּ יקים אׁש רי  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.
ולכן  בּ ּק ׁש תם , וּ לבּק ׁש  כּ ראוּ י רבּ וֹ נם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש בח

מט )כּ תוּ ב אּת ה(ישעיה עבדּ י לי ויּ אמר  ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
בּ # אׁש ר  אתּפ אר.ישׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ׂשמחה הּבנים ְִֵֵַָָאם

וכו 'יהיוּ  לּב י והגי וֹ ן  פי אמרי (יט,לרצ וֹ ן ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

העוֹ לם:טו ) זה - וצדקתוֹ  ואז, ...ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
- בנים לבני צדק. ׁש נּ קרא ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ ן
בנים, בּ ני ׁש נּ קראוּ  הּמ חנוֹ ת את ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ ניקה
נקראוּ  לּה  ׁש ּמ אירים העלי וֹ נים ׁש 0ה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בי ,א)(שיר בנים, נחר וּ  אּמ י  בּ ני  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
קיג )וכתוּ ב  ואלּ וּ (תהלים שׂ מחה . הבּ נים אם  ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הזּ ה האחר וֹ ן העוֹ לם את ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ ּק יפים
וּ מתי  בנים. בּ ני  אתנקראים כּ ׁש 0וֹ מרים ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קג )בּ ריתוֹ . בריתוֹ .(שם לׁש מרי ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
ֹלא הלּ לוּ  הבּ נים ׁש בּ ני  מ0וּ ם וּ ראה, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א
אוֹ תוֹ  וּ מכרוּ  כּ בראׁש וֹ נה, בּ ריתוֹ  את ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָׁש מר וּ 
ׁש בּ ּק ׁש  וזה ענׁש . עליהם נגזר נכריּ ה, ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְלארץ
עשׂ רה בּ אוֹ תם  דין ׁש יּ עשׂ ה כּ ׁש ראה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹמׁש ה,

וּ מה מלכוּ ת: תוֹ רתם(ואיפה)הרוּ גי  ?היא ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש 0וֹ רים לאוֹ תם לאחוֹ רי#, חזּ ר לוֹ : ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָאמר
הזּ ה. הצּ דּ יק את ׁש ּמ כר וּ  הּמ ׁש כּ ן, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲאח וֹ רי 

הלּ לוּ  בּ גּ וּ פים 0וֹ נה וּ מה לוֹ : אמראמר  ? ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש יּ כוֹ ל  מי ואין בּ ּמ חׁש בה , עלה כּ # ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָלוֹ :

!לה7יג ְ◌ַ◌ִ◌

ה ּמ קוֹ םועל  את לבר# דּ וד  ה ׁש ּת דּ ל זה ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ואמר , אוֹ ר. מּמ נּ וּ  ׁש בּ א (תהליםהזּ ה, ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אתקטו) יבר # צ דּ יק. זה - יבר# זכרנ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְה'
בּ ית את יבר # הזּ ה הצּ דּ יק - י שׂ ראל ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵבּ ית
החסד  צד - אהרן בּ ית את יבר # ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.
כּ ׁש ּמ תחבּ רת אהרן, בּ ית ׁש נּ קרא בּ ּה , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ו)לחסד. את(שמות אהרן ויּ ּק ח ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌
לאל . ׁש התחבּ רה  עּמ ינדב, בּ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱאליׁש ב "ע

הּמ ׁש כּ ן,יבר2 יוֹ ׁש בי אלּ וּ  - ה' יראי ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עם הּק טנּ ים הזּ וֹ . בּ יּ ראה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶׁש 0וֹ רים 

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  - קד )הגּ דוֹ לים חיּ וֹ ת(תהלים ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌

כּ ל  - קט נּ וֹ ת חיּ וֹ ת גּ ד וֹ לוֹ ת. עם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְקטנּ וֹ ת
בנים, בּ ני  מאוֹ תם ׁש יּ צאוּ  גּ דוֹ לים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם

ׁש נּ אמר ב )כּ מוֹ  למחנה(במדבר  הּפ קדים כּ ל  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ועל  ׁש בטים. א וֹ תם - גּ ד וֹ לוֹ ת עם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְיהוּ דה.
שׂ כר, נ וֹ תן הּפ ק וּ דים על הע וֹ בר כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵכּ ן,
נפ ׁש . לאוֹ תּה  כּ פר להי וֹ ת ל גּ לגּ לת, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ֶבּ קע
היּ מין, כּ ׁש ּמ תחבּ ר  האוֹ ר, מּמ נּ ה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתּפ 0ט 
אהרן, בּ ית את  יבר# זה ועל אליה. ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ סף,
אליה וּ מתע וֹ רר בּ רכה, בּ ּה  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ וֹ ספה
ׁש וֹ פעת בּ רכתּה  אז הכּ סף, בּ אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,

מּמ נּ ה. היּ ראים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

לפניוּ ראה,בּ א  בּ תׁש וּ בה ׁש -ב  אדם כּ ל ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
חטא  מאוֹ ת וֹ  י וֹ ם כּ ל  וּ פוֹ חד  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִרבּ וֹ נוֹ 
ו ֹלא  לוֹ  מוֹ חל  ה וּ א בּ ר וּ ! הּק ד וֹ ׁש  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ע שׂ ה,

מּמ נּ וּ  נפל גוֹ בה רב  ּפ חד יוֹ סף, אחי  ׁש הרי , ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
למעלה, אביהם ׁש הסּת לּ ק כּ ׁש ראוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,
עד  החטא, אוֹ תוֹ  על  בּ גּ לוּ ת עצמם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוראוּ 

י וֹ סף להם נ)ׁש אמר אל (בראשית ּת יראוּ . אל ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
התחתּת פ  כּ י  הזּ ה, בּ זּ מן מענׁש  ודּ אי חדוּ  ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌

אני  למעלהאֹלהים הסּת לּ קּת י  ודּ אי  ? ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ ית לצד ּת איר ודרגּ תי ההוּ א. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵמה ּמ ק וֹ ם
אוֹ תוֹ  ּת חת ׁש א ּת ם לכם, להאיר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהדּ ין,

◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם.

כּ #,ּכ ׁש ראה  ׁש אמר הבּ ית ׁש בּ על  דוד ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
קטו)אמר  יבר #.(תהלים זכרנוּ  ה' ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

למעלה - ה' הזּ כר, בּ עוֹ לם ׁש יּ וֹ ׁש ב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶאוֹ תוֹ 
עלי וֹ נוֹ ת. בּ עטרוֹ ת א וֹ ת וֹ  יבר# - ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
י וֹ ׁש בים ליוֹ סף, ּפ רט ה0בטים, כּ ל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

מּמ נּ וּ . וּ מתבּ רכים הנּ קבה, ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ ע וֹ לם

ודּ אי ,אוֹ תוֹ  י שׂ ראל בּ ית את יבר# ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּמ קוֹ ם,
אהרן, בּ ית את יבר# דּ וד . ׁש ל ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵבּ יתוֹ 
ה' יראי יבר # ׁש לּ ּה . החסד צד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעוֹ רר
מהצּ ד  עליכם, ה' יוֹ סף  כּ # מ 0וּ ם ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהּק טנּ ים.
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בּ רחמים מתעוֹ רר  עליכם, ׁש הוּ א י וֹ סף, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ל
מחל  י וֹ סף החטא  אוֹ תוֹ  ׁש הרי  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם.

ואמר נ)למּט ה, אתכם(בראשית אכלכּ ל  אנכי ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
בּ ניכם, ועל עליכם כּ # מ 0וּ ם ט ּפ כם. ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְואת
יּת פסוּ  ׁש ֹּלא בּ ניכם, ועל עליכם זכוּ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְותגן
הנּ חׁש . אוֹ תוֹ  עליכם יׁש ֹלט  וֹלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חטאיכם,

איתם',מ )וּ ם  אז בי ימׁש לוּ  'אל  כּ #, ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
בּ עטר וֹ תיו, ה ּמ ק וֹ ם אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתע ּט ר
היּ ם את י שׂ ראל  כּ ׁש עברוּ  ׁש התע ּט ר ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
הלּ בנה. ׁש נּ ׁש למה כּ ׁש ראוּ  יׁש יר , אז  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואמר וּ 

יט ) רב'(תהלים  מּפ ׁש ע  חטא'ונּק יתי  זהוּ  - ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌
רב. ׁש היה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה0בטים

רחמים.ועל בּ ּק ׁש  לרצוֹ ן '(שם)הכּ ל 'יהי וּ  ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש . הע ּת יק לפני פי- זהאמרי  - ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

ה 0מים. לב זה - ל בּ י והגי וֹ ן ׁש לּ וֹ . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּפ ה
ׁש נּ חבּ אים העליוֹ נים הּפ נים אלּ וּ  - ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלפני #
- צוּ רי היּ מין. זה - ה' רצוֹ ן. בּ עת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתגּ לּ ים

ה7מאל. דּ ברוגאליזה האמצעי. זה - ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
זה - צ וּ רי  יעקב. זה האמצע, זה - ה' ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר,
גוֹ אל , ׁש נּ קרא היּ מין , זה - וגאלי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ְֹ◌ְ◌ַה7מאל.
ה וּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ועתיד  ודּ אי, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָקרוֹ ב
זהוּ  בּ ניו. את ולפדּ וֹ ת ימינוֹ  את ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלהרים

קיח)בׁש כּ תוּ  ה'(שם ימין ר וֹ ממה ה' ימין ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
חיל . ◌ִ◌ָ◌ָֹעשׂ ה
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לדוד:אכ  מזמוֹ ר יהו�בלמנצּ ח אֹלהי�יענ% ׁש ם ישׂ גּ ב% צרה בּ יוֹ ם ©§©¥©¦§§¨¦©©§§Ÿ̈§¨¨§©¤§¥¡¥

יסעדךּ :ג יעקב:' וּ מצּ יּ וֹ ן מקּ דׁש  עזר% מנחת%ד יׁש לח כּ ל יזכּ ר ©£Ÿ¦§©¤§§¦Ÿ¤¦¦¦§¨¤¨¦§Ÿ¨¦§Ÿ¤

סלה: יד$נה ימלּ א:הועוֹ לת% עצת% וכל כלבב% ל% ׁש וּ עת%ויּת ן בּ י נרנּ נה §¨§§©§¤¤¨¦¤§¦§¨¤§¨£¨§§©¥§©§¨¦¨¤

אֹלהינוּ  יהו�'וּ בׁש ם ימלּ א מׁש אלוֹ תי%:�נדגּ ל כּ יזכּ ל ידעּת י עּת ה §¥¡¥¦§Ÿ§©¥§Ÿ̈¨¦§£¤©¨¨©§¦¦

יהו� ׁש יע ימינוֹ :�הוֹ  יׁש ע בּ גברוֹ ת קדׁש וֹ  מ$מי יענהוּ  אלּ החמׁש יחוֹ  ¦©§Ÿ̈§¦©£¥¦§¥¨§¦§ª¥©§¦¥¤
יהו� ׁש ם בּ  ואנחנוּ  בּס וּ סים ואלּ ה הּמ הטנזכּ יר:'אֹלהינוּ �ברכב ¨¤¤§¥¤©¦©£©§§¥§Ÿ̈¡¥©§¦¥¨

ונּ תעוֹ דד: קּ מנוּ  ואנחנוּ  ונפלוּ  ביוֹ ם�יהו�יכּ רעוּ  יעננוּ  הּמ ל� ׁש יעה הוֹ  ¨§§¨¨©£©§©§©¦§¨§Ÿ̈¦¨©¤¤©£¥§

¥§̈קראנוּ :

לדין טוב 

וגו' צרה ביום ה' ב)יענך כ]:(כ, לפרק תהלים וורד [שימוש בשמן אותו  לחוש  לדין טוב המזמור זה .
מן י ' יה"ו . שלו  ושם צרה. מכל ותנצל בבגדך  וזרוק וידיך פניך ומשח  פעמים ז' ומלח ומים

"קראנו . מן ו" "סלה, מן ה' "יענך,

IIתהלים IIשימוש

וכו'י ׁש לח  יסעדּך  וּ מצּ יּ וֹ ן מ ּק דׁש  (כ ,עזר   ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לך:ג-ד ) שלח  פ' במדבר קע "ג .)[זוהר ](דף 

אמר , סבא המנוּ נא רב כ )ׁש הרי (תהלים ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
זה - מ ּק דׁש  וגוֹ '. מ ּק דׁש ' עזר # ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ'י ׁש לח
הּמ וֹ ציא, זה - יסעד ךּ ' 'וּ מ צּ יּ וֹ ן ידים. ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִקדּ וּ ׁש 
מנחתי #', כּ ל 'יז כּ ר  האדם. לב סוֹ עד ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ידים נטילת זוֹ  אחר, דּ בר לר בּ וֹ ת - ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
בּ ר כּ ת זוֹ  - סלה' יד0נה 'וע וֹ לת# ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרוֹ נה.
ל# י ּת ן כן, עוֹ שׂ ה אּת ה אם בּ זּמ וּ ן. ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּמ ז וֹ ן
מקדּ ׁש , וּ בׁש בּ ת  ימלּ א. עצת# וכל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִכלבב#

התעּט ר וּ  זה דּ בר ועל הגּ דוֹ ל. ק דּ וּ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶזה
אחרת. לׁש בּ ת מ0בּ ת עדן בּ גן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

קראנוּ ""ה' בי וֹ ם  יעננוּ  ה ּמ ל  (כ ,ה וֹ ׁש יעה ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ע ':י) תיקון  הזוהר קכח)[תיקוני  זוהר(דף 

ופרטתורה] כלל  אדנ"י  הוי"ה  אהי"ה 
וסימנך  קדושה, ברכה יחוד והם וכלל ,
עולה שכך *קראנוּ ", *בי וֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ"*יעננוּ 
יב "ק  כמספר האלה  שמות שלשה .מספר 

כּ ל – כּ הלכתּה  ׁש בּ ת סע וּ דת  הּס וֹ עד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ל
מלּ א  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲעצת7
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לדוד:אכא מזמוֹ ר מה�יהו�בלמנצּ ח וּ ביׁש וּ עת% מל� ישׂ מח בּ עזּ % ©§©¥©¦§§¨¦§Ÿ̈§¨§¦§©¤¤¦¨§©
מאד: ּס לה:ג יּ גיל מנעּת  בּ ל שׂ פתיו וארׁש ת לּ וֹ  נתּת ה לבּ וֹ  כּ יד ּת אות ¨¤§Ÿ©£©¦¨©¨©£¤¤§¨¨©¨©§¨¤¨¦

שלטון לפני  לילך 

וגו' מלך ב)ישמח  כא ]:(כא, לפרק תהלים  זה[שימוש אמור רב  או שלטון לפני  למיזל בעית אי  .
בשמן אותו  לחוש  הים, לסער  ועוד פניך. ומשח זית שמן עם פת על שלו השם עם המזמור
ך' "רומה, מן ה ' בעזך, "יהוה  מן  י' יה"ך. שלו  השם מזעפו. הים וישקוט ופת  ומלח  ומים וורד 
שתשקיט  המזמור מזה  היוצא ונורא  הגבור הגדול השם מלפניך רצון יהי  ותאמר. "במיתריך. מן
סלה . סלה  סלה  אמן  אמן אמן תשבחם אתה גליו שאון הים בגאות מושל אתה כי  מזעפו  הים

IIתהלים IIשימוש

מאדם הּכל מהם הלְך דוד  ׁשל ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשנ ֹותיו
ִָהראׁשֹון 

יגיל ה ' מה וּ ביׁש וּ עת2 מל  ישׂ מח ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְּב עזּ 2

מאד ב )יּ גל פקודי :(כא, פ ' שמות  (דף[זוהר ָ◌ֶ◌ְ◌ֹ

ואמר ,]רל"ה .) אחריו יצחק  רבּ י (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ כא) מה'ה' וּ ביׁש וּ עת# מל # ישׂ מח עזּ # ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌

מּמ #' ׁש אל  חיּ ים וג וֹ ', לבּ וֹ  ּת אות מאד ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָיּ גיל
על  אלּ א דּ וד אמר ֹלא הזּ וֹ  ה0ירה את ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוגוֹ '.
ׁש הּק דוֹ ׁש  י שׂ ראל , כּ נסת ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּת ׁש בּ חּת ּה 
הּת וֹ רה בּ שׂ מחת אוֹ תּה  משׂ ּמ ח הוּ א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #

ׁש כּ תוּ ב עז, כט )ׁש נּ קראת לע ּמ וֹ (שם  עז ה' ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  זה - מל# י שׂ מח  וגוֹ '. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִיּת ן

ישראל )ה וּ א כנסת ׁש כּ תוּ ב (זו מל#, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
לג ) מל#.(דברים בי ׁש ר וּ ן ◌ֶ◌ֶ◌3◌ִ◌ִ◌ְ◌ַויהי

יׁש וּ עתוּ בי ׁש וּ עת2 זוֹ  - מאד  יּ גיל מה ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ס)היּ מין, (תהלים  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ימינוֹ . ל וֹ  וּת וֹ ׁש ע וענני. ימינ# (דבר הוֹ ׁש יעה ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ ריתאחר ) סוֹ ד וזה וּ  יתרה, י ' מאד , יּ גיל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַמה

הכּ ל שׂ מחת ׁש הוּ א והכּ ל (שלה)הּק ד ׁש , , ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֹ
מ ּמ # ׁש אל חיּ ים הזּ ה. הּמ ל# על ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 

ועד. עוֹ לם  ימים אר # לּ וֹ  מכּ אן נתּת ה ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
כּ לל, חיּ ים היוּ  ֹלא הּמ ל! ׁש לּ דוד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ 
מ-לּ וֹ  ל וֹ  נתן הראׁש וֹ ן  ׁש אדם לזה .ּפ רט ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

ׁש בעים התקיּ ם הּמ ל# ׁש דּ וד בּ ארוּ ה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
הּק דוֹ ׁש  לוֹ  נתן ׁש נים ׁש בעים ואוֹ תן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה,
הראׁש וֹ ן, אדם ׁש ל ׁש נים מאוֹ תן הוּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
ימים אריכוּ ת לוֹ  ונּת נה התקיּ ם, הוּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָוּ בהן
חיּ ים - זה  ועל הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

לּ וֹ . נתּת ה מּמ # ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש אל

ׁש כּ תוּ ב גּ ד וֹ ל גּ דוֹ ל , ׁש ה וּ א  מ0וּ ם כּ בוֹ ד וֹ , ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
קמז) ודּ אי (שם כּ ח. ורב אדוֹ נינוּ  ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָגּ דוֹ ל

- זה  וסוֹ ד גּ ד וֹ ל, א)נקרא  ויּ עשׂ (בראשית ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
גּ ד וֹ לים הגּ דלים. הּמ ארת ׁש ני  את ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים
כּ מ וֹ  גּ דוֹ ל, נקרא הוּ א זה כּ ל  ועם ודּ אי. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהיוּ 
והּק דוֹ ׁש  כּ ח. ורב אדוֹ נינוּ  גּ דוֹ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 
בּ זה, אלּ א גּ ד וֹ ל נקרא ֹלא הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #

מח)ׁש כּ תוּ ב מאד (תהלים  וּ מהלּ ל ה' גּ ד וֹ ל ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ֹ
גּ דוֹ ל  הוּ א בּ ּמ ה קדׁש וֹ . הר  אֹלהינוּ  ?בּ עיר  ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ברכוֹ ת תׁש יתהוּ  כּ י  קדׁש וֹ . הר אֹלהינוּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְבּ עיר 
כא)לעד מ0וּ ם(תהלים ברכוֹ ת , ת ׁש יתהוּ  כּ י . ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש ל  הבּ רכוֹ ת וכל  הע וֹ לם, כּ ל בּ ר כּ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש זּ וֹ הי
בּ רכה. וזוֹ הי  י וֹ צאוֹ ת, מכּ אן הע וֹ לם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
ׁש וֹ ר וֹ ת כּ אן ׁש הרי בּ רכה. והיה  - זה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוסוֹ ד
לכל  י וֹ צאוֹ ת וּ מכּ אן ׁש לּ מעלה  הבּ רכוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

בּ  נקראת  ולכן רכה.העוֹ לם , ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּת חדּ הוּ ּת ח דּ ה וּ  כּ אן כּ תוּ ב בשׂ מחה. ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
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ּפ ז: עטרת לראׁש וֹ  ּת ׁש ית טוֹ ב בּ רכוֹ ת לּ וֹ התקדּ מנּ וּ  נתּת ה מּמ % ׁש אל חיּ ים §©§¤¦§¨¦§Ÿ£¤¤¨©¦¨©¦§¨©¨
ועד: עוֹ לם ימים עליו:ואר� ּת ׁש וּ ה והדר הוֹ ד ׁש וּ עת% בּ י כּ בוֹ דוֹ  כּ יזגּ דוֹ ל Ÿ¤¨¦¨¨¤¨§¦¨¤§¨¨§©¤¨¨¦

ּפ ני%: את בשׂ מחה ּת חדּ הוּ  לעד ברכוֹ ת בּ יהו�חתׁש יתהוּ  בּ טח הּמ ל� כּ י §¦¥§¨¨©§©¥§¦§¨¤¨¤¦©¤¤Ÿ¥©©Ÿ̈

יּמ וֹ ט:� בּ ל עליוֹ ן שׂ נאי%:טוּ בחסד ּת מצא ימינ% איבי% לכל יד% ּת מצא §¤¤¤§©¦¦§¨¨§§¨Ÿ§¤§¦§¦§¨Ÿ§¤

יהו�י ּפ ני% לעת אׁש  כּ תנּ וּ ר אׁש :�ּת ׁש יתמוֹ  ותאכלם יבלּ עם בּ אּפ וֹ  §¦¥§©¥§¥¨¤§Ÿ̈§©§©§¥§Ÿ§¥¥
אדם:יא מבּ ני וזרעם ּת אבּ ד מארץ מזּמ היבּפ רימוֹ  חׁש בוּ  רעה עלי% נטוּ  כּ י ¦§¨¥¤¤§©¥§©§¨¦§¥¨¨¦¨¨¤¨¨¨§§¦¨

יוּ כלוּ : ּפ ניהם:יגבּ ל על ּת כוֹ נן בּ מיתרי% ׁש כם ּת ׁש יתמוֹ  יהו�ידכּ י רוּ מה ©¨¦§¦¥¤¤§¥¨¤§¥©§¥¤¨§Ÿ̈

גּ בוּ רת%:� וּ נזּמ רה נׁש ירה ¤¨§¨§©§¨¦¨¤ª§בּ עזּ %

ׁש ם וכתוּ ב יח)בשׂ מחה, יתרוֹ ,(שמות ויּ חדּ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
להקים הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
בּ ּה  וּ להחזיק העפר  מן י שׂ ראל כּ נסת ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶאת
הלּ בנה חדּ וּ ׁש  א וֹ ת ּה  וּ לח דּ ׁש  היּ מין, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ סוֹ ד 
ּפ ני#. את בשׂ מחה  ּת חדּ הוּ  כּ תוּ ב ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ 0מׁש .
בּ שׂ מחה ולהיוֹ ת לפני # להיוֹ ת - ּפ ני # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאת
ׁש ּת ׁש ּת לּ ם ׁש למוּ ת בּ אוֹ תּה  ּפ ני # ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
בּ ית ׁש נּ חרב בּ זמן ׁש הרי  הזּ מן, ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
0התמלּ אה, מה מ כּ ל התר וֹ קנה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש ,

ׁש נּ אמר טו)כּ מוֹ  ילדת(ירמיה אמללה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌
וכתוּ ב כו)ה0בעה . אּמ לאה(יחזקאל  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָהחרבה.

ׁשנים הׁשאיר הראׁשֹון אדם מּדּוע ְְִִִִַַַַַַָָָה ּטעם
הק' האבֹות ולא הּמלְך ְְִֶֶַַָָָֹלדוד 

ימים ח יּ ים  אר  לּ וֹ  נתּת ה מּמ 2 ׁש אל  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌

ועד ה)עוֹ לם פ ':(כא, בראשית [זוהר ָ◌ָ◌ֶ◌

קסח.)וישלח  נאמר](דף  הרי  אמר, ׁש מע וֹ ן ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
לוֹ  היוּ  ֹלא היה, ׁש ֹּלא עד הּמ ל#, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ וד 
נתן  הראׁש וֹ ן ׁש אדם לזה ּפ רט כּ לל, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים
ׁש ל  קיּ וּ מ וֹ  היה וכ# מ0לּ וֹ , ׁש נה ׁש בעים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלוֹ 
ׁש ל  וקיּ וּ ם היוּ , ׁש נה  ׁש בעים הּמ ל # ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד
ׁש בעים. חסר  ׁש נה אלף הראׁש וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם

אדם ראׁש וֹ נוֹ ת ׁש נים אלף בּ אלּ ה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנמצאוּ 
הּמ ל#. ודוד  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן

כא)ואמר ,ּפ תח  מ ּמ #(תהלים ׁש אל חיּ ים ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ועד . עוֹ לם ימים אר# לּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָנתּת ה
ׁש הרי  הּמ ל#. דּ וד זה - מּמ # ׁש אל ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַחיּ ים
הּט יל  עדן, גּ ן הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא
וּ ראה בּ וֹ  והסּת כּ ל הּמ ל#, דּ וד נׁש מת ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ וֹ 
לפניו  ועוֹ מד כּ ל וּ ם מ 0לּ וֹ  חיּ ים  ל וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
אמר, הראׁש וֹ ן, אדם ׁש נּ ברא כּ יון היּ וֹ ם. ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ל
היוּ  הראׁש וֹ ן וּ מאדם קיּ וּ מוֹ . ודּ אי  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲהרי 
בּ עוֹ לם. הּמ ל# דּ וד ׁש התקיּ ם  ׁש נים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים

אחד ע וֹ ד  כּ ל מחיּ יהם לוֹ  הׁש איר וּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהאב וֹ ת
יעקב  וכ# לוֹ , הׁש איר  אברהם ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְואחד .
מ0וּ ם כּ ל וּ ם, לוֹ  הׁש איר ל וֹ  יצחק ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְויוֹ סף.

מצּ דּ וֹ . בּ א  הּמ ל# ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ וד

ׁש נים,ו דּ אי  חמׁש  לוֹ  הׁש איר אברהם ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
וּ ׁש מוֹ נים מאה להתקיּ ם ל וֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ׁש נים, וחמׁש  וׁש בעין מאה והתקיּ ם  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָׁש נים,
להתקיּ ם לוֹ  היה יעקב חמׁש . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲחסרים

א התקיּ ם וֹלא אברהם, כּ ימי  לּ אבּ עוֹ לם ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
חסרים ׁש נים. וׁש בע ואר בּ עים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵמאה
ויעקב  ׁש אברהם נמצא וּ ׁש מוֹ נה. ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים
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ׁש נים. וׁש ֹלׁש  ׁש ֹלׁש ים מחיּ יהם ל וֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִהׁש אירוּ 
לוֹ  היה ׁש נים, ועשׂ ר  מאה ׁש התק יּ ם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵיוֹ סף 
כּ ימי  ׁש נים וׁש בע ואר בּ עים מאה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתקיּ ם
ׁש נים. וׁש בע ׁש ֹלׁש ים מהם וחסר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב,
הּמ ל# לדוד ׁש הׁש איר וּ  ׁש נים ׁש בעים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי 
בּ כל  דּ וד התקיּ ם וּ בהם בּ הם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתקיּ ם

האבוֹ ת. ל וֹ  ׁש הׁש איר וּ  ה0נים  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם

לוֹ ואם הׁש איר  ֹלא יצחק לּמ ה ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
כּ אלּ ה חׁש #,כּ ל וּ ם ׁש הוּ א מ0וּ ם ? ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌

בּ חׁש # ׁש הוּ א וּ מי החׁש #, מ צּ ד בּ א ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְודוד 
היוּ  ֹלא ולכן חיּ ים , לוֹ  ואין כּ לל אוֹ ר ל וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵאין

להם ׁש היה אלּ ה אבל כּ לל. חיּ ים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלדוד 
הצטר # וּ מהם  הּמ ל #, לדוד האירוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאוֹ ר ,
החׁש # מצּ ד ׁש הרי חיּ ים, ל וֹ  ולהי וֹ ת ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהאיר
יצחק  בּ א זה  ועל כּ לל, חיּ ים לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵאין

◌ְ◌ֶ◌ְבּ חׁש בּ וֹ ן.

מכּ לּ םואם  יוֹ תר י וֹ סף לּמ ה אלּ אּת אמר, ? ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מ0וּ ם כּ לּ ם, כּ מוֹ  בּ לבדּ וֹ  י וֹ סף ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַודּ אי 
י וֹ תר ל לּ בנה ׁש ּמ איר וזה וּ  צדּ יק, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
י וֹ תר הּמ ל# לדוד הׁש איר  זה  ולכן  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ִמכּ לּ ם,

ׁש כּ תוּ ב  חיּ ים , א)מכּ לּ ם אתם(בראשית ו יּ ּת ן ִ◌3◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌
הארץ. על להאיר ה0מים בּ רקיע ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱאֹלהים

IIתהלים IIזוהר 
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לדוד:אכב מזמוֹ ר ה$חר איּ לת על רחוֹ קבלמנצּ ח עזבּת ני למה אלי אלי ©§©¥©©©¤¤©©©¦§§¨¦¥¦¥¦¨¨£©§¨¦¨

ׁש  דּ ברי ׁש וּ עתי וֹלא'אֹלהיג אגתי:מי ולילה תענה וֹלא יוֹ מם אקרא ¦¨¦¦§¥©£¨¦¡©¤§¨¨§©£¤§©§¨§

צער  לכל

וגו' עזבתני  למה אלי  אלי השחר... אילת על א)למנצח  יד ]:(כב, לפרק תהלים לעבור [שימוש  טוב
"עשה" מן ה' "אלי " מן א' א"ה הוא שלו ושם רעות. חיות מפני  וגם תירא. ואל אותו אמור הנהר
וטהר  ביום ז"פ אותו  אמור ועוד תירא . ולא אותו אמור  בשונאך פגעת אם ועוד - המזמור. דסוף

הלב . לפתיחת טוב וזהו טומאה מכל  עצמך

IIתהלים IIשימוש

מלחמֹות ה ּזמן ּבא ֹותֹו הּגא ּולה : ְְְְְִַַַַָָזמן
וצרֹות ּבעיר ועיר ּבגֹוי  ּגֹוי בע ֹולם ְְְְְְִִִָָָיתעֹורר ּו
י ׂשראל , ׁשל ׂשֹונאיהם על יתח ּדׁשּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָרּבֹות 
ּכְך ואחר קדרה, ּכׁשּולי פניהם ׁשּיקּדרּו ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָעד 
לחצם ׁשאגת מ ּתֹוְך ּגא ּלתן עליהם ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֻיתּגּלה

ְְָָודחקם

לדודלמנ צּ ח מזמ וֹ ר ה )חר איּ לת (כב ,על ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בראשית :א) פ' חדש כב.)[זוהר ◌ַעד ](דף
וחזרׁש ה ה0חר ׁש הקדּ יר  ראוּ  הוֹ לכים, יוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בּ א יוֹ סי: לרבּ י  חזק יּ ה ר בּ י אמר ֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהאוֹ ר .
י שׂ ראל . ׁש ל  גאלּ תן  היא ׁש כּ # ל# ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְואראה
הגּ אלּ ה, ׁש ל ה0מׁש  להם ׁש ּת איר  ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
אחר וקדר וּ ת צרה, אחר  צרה להם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָּת בא
ׁש ל  אוֹ רוֹ  עליהם יאיר בּ ּה  ׁש הם עד ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַקדרוּ ת.

ׁש נּ אמר הוּ א, בּ רוּ # ו)הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש חר(הושע  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וכתוּ ב מצאוֹ , ג )נכוֹ ן  לכם(מלאכי  וזרחה  ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

בּ כנפיה. וּ מרּפ א צדקה  ׁש מׁש  ׁש מי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִיראי
בעוֹ לם, יתע וֹ ררוּ  מלחמוֹ ת הזּ מן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ באוֹ תוֹ 
יתחדּ ׁש וּ  רבּ וֹ ת וצרוֹ ת בּ עיר, ועיר  בּ גוֹ י  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְגּ וֹ י
ׁש יּ ק דּ ר וּ  עד ישׂ ראל, ׁש ל  שׂ וֹ נאיהם ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַעל
יתגּ לּ ה כּ # ואחר קדרה, כּ ׁש וּ לי ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְפניהם
ודחקם. לחצם ׁש אגת מּת וֹ # גּ א לּ תן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם 

ה0לוֹ ם עליו הּמ ל# דּ וד  ׁש אמר (תהליםוזהוּ  ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ה0חרכב ) איּ לת ה 0חר. איּ לת על ?למנצּ ח ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

לוֹ מר ל וֹ  היה הבּ קר  איּ לתאיּ לת על אלּ א ! ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ישׂ ראל, ׁש ל  ה0חרוּ ת ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְוחזק

פח) יזעקוּ (שם ׁש עה בּ אוֹ תּה  איל. אין ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ גבר 
עזבּת ני , לּמ ה אלי אלי  ויאמר וּ  י שׂ ראל , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני

כּ תוּ ב  מה כּ # ואחר  צרתם, ל )?מּת וֹ # (תהלים  ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
שׂ מחה. וּת אזּ רני שׂ ּק י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּפ ּת חּת 

הּכֹוכבים על ׁשירה אמר הּמל ְך ִִִֶֶַַַַָָָָּדוד
ּבּבקר ְִִֶַַֹה ּמאירים

לדודלמנ צּ ח מזמ וֹ ר ה )חר איּ לת (כב ,על ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

שמות :א) פ' ח "ב י.)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף
בּ דּ ר #, הוֹ לכים היוּ  י וֹ סי ורבּ י  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר
אחד  כּ וֹ כב ראוּ  בּ אוֹ ר. ללכת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהקדּ ימוּ 
זה. מצּ ד אחר וכ וֹ כב זה, מ צּ ד רץ ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ׁש ל  זמן הגּ יע עכׁש ו אלעזר, ר בּ י  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
רצים והם אדוֹ נם, את ל ׁש בּ ח הבּ קר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְכּ וֹ כבי
זהוּ  לוֹ . וּ לזּמ ר לׁש בּ ח  ר בּ וֹ נם ואימת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמּפ חד

לח)ׁש כּ תוּ ב ויּ ריעוּ (איוב  בקר  כּ וֹ כבי יחד בּ רן  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אחד  בּ יחוּ ד  ׁש כּ לּ ם מ0וּ ם אֹלהים. בּ ני ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל

אוֹ תוֹ . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש בּ חים

כב )ואמר,ּפ תח  איּ לת(תהלים על  למנצּ ח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
- ה0חר  איּ לת לדוד . מזמוֹ ר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַה0חר 
חׁש # ונפרד  הּמ זרח ּפ ני  ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש ּמ אירים 
וּ מוֹ ׁש # מזרח, לצד אחד ממנּ ה יׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים כבזוהר מזמור | לחודש  ג | ראשון ספר 90

לי: ישׂ ראל:ד דוּ מיּ ה ּת הלּ וֹ ת ׁש ב יוֹ  ׁש  קדוֹ  בּ טחוּ הואּת ה אבתינוּ  בּ טחוּ  בּ % ¦¨¦§©¨¨¥§¦¦§¨¥§¨§£Ÿ¥¨§

ׁש וּ :ווּת פלּ טמוֹ : בוֹ  וֹלא בטחוּ  בּ % ונמלטוּ  זעקוּ  איׁש זאלי% וֹלא תוֹ לעת ואנכי ©§©§¥¥¤¨£§¦§¨§¨§§§¨Ÿ¦©©§¦

ׁש  עד דּ רוֹ ם, לצד  ח ׁש # ׁש ל אחד בּ אחוּ ט ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
הרקיע  חלּ וֹ ני  בּ אוֹ תם וּ בוֹ קע ה0מׁש , ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְויוֹ צא
חׁש # את מפריד חוּ ט ואוֹ תוֹ  לעוֹ לם , ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵוּ מאיר
אוֹ ר וּ בא ה0חר , איּ לת בּ אה אז  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה.
היּ וֹ ם. וּ מאיר  בּ יּ וֹ ם, להתחבּ ר בּ קדרוּ ת ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָׁש חר 
אוֹ תּה  את בּ תוֹ כ וֹ  וׁש אוּ ב כּ לוּ ל  היּ וֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְואוֹ ר 
כּ ׁש נּ פרד  הזאת, האיּ לת ועל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָהאיּ לת.
ׁש ירה, דּ וד אמר  אוֹ תּה , ׁש כּ לל אחר ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵמה יּ וֹ ם
וּ מה ה0חר . איּ לת על  למנצּ ח  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

נפרדהאמר ׁש הרי  עזבּת ני . לּמ ה אלי אלי  ? ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ׁש היוּ  עד היּ וֹ ם. מאוֹ ר ה0חר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַאיּ לת
ּת פ לּ ה. זמן והגּ יע  היּ וֹ ם האיר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְהוֹ לכים,
יׁש בוּ  ונל#. ּת פלּ ה נתּפ לּ ל אלעזר , ר בּ י  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

והלכ וּ . קמוּ  כּ # אחר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתּפ לל וּ ,

א ּלא ׁשלם  ואינֹו לילה ּבלי  י ֹום ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָּכמֹו
עם להּמצא ּבּתֹורה  צרי ְך ּכְך זה עם ְִִִִֵֶֶַָָָָזה

ולילה יֹום ְַָָָָָהאדם

לדודלמנ צּ ח מזמוֹ ר  ה)חר א יּ לת (כב ,על ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ע "א]:א) מ"ו -דף בשלח  פ' שמות  [זוהר

ּפ תח , יוֹ סי כב )רבּ י  איּ לת(תהלים על  למנצּ ח ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּת וֹ רה חביבה  כּ ּמ ה לדוד. מזמוֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַה0חר 
ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  ׁש כּ ל הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
ה וּ א ואהוּ ב למעלה ה וּ א  אהוּ ב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה ,
לדבריו, מק ׁש יב הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
עוֹ זב  וֹלא הזּ ה, בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  עוֹ זב ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוֹלא

הבּ א. לע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 

וּ בלּ ילה,וּ ב ּת וֹ רה  בּ יּ וֹ ם לעסק צרי # ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
א)ׁש כּ תוּ ב בּ וֹ (יהושע  והגית ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וכתוּ ב ולילה. לג )יוֹ מם בריתי (ירמיה ֹלא אם ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ל ּמ ה אבל  בּ יּ וֹ ם , מילא וגוֹ '. ולילה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָיוֹ מם
הּק דוֹ ׁש בּ לּ ילה ה0ם אל  מצוּ י ׁש יּ היה כּ די ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ׁש לם ואינוֹ  לילה, בּ לי  יוֹ ם ׁש אין כּ מ וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָׁש לם.
להּמ צא בּ ּת וֹ רה צרי# כּ # זה, עם זה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש למ וּ ת להי וֹ ת ולילה, יוֹ ם האדם ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִעם

ולילה. יוֹ מם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָלאדם

ואיל#,והרי  מחצוֹ ת הלּ ילה ׁש עּק ר נאמר ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הראׁש וֹ נה ׁש ּמ חצית גּ ב על ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף 
הלּ ילה בּ חצוֹ ת אבל היא , הלּ ילה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ כלל
עדן  לגן הוּ א  בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנכנס

לאדםלה ׁש ּת  צרי# ואז  הצּ דּ יקים, עם עׁש ע  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ ּת וֹ רה. ולעסק ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָלקוּ ם

וכל והרי  הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  נאמר ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ לּ ם עדן, ׁש בּ גן ◌ָ◌3◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַה צּ דּ יקים

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לק וֹ לוֹ . ח)מקׁש יבים (שיר ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לקוֹ ל# מקׁש יבים חברים בּ גּ נּ ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהיּ וֹ ׁש בת 
- בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת  ּפ רׁש וּ ה, והרי  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהׁש מיעני .
הּק דוֹ ׁש  את ׁש ּמ ׁש בּ חת ישׂ ראל כּ נסת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְזוֹ 
אׁש רי  בּ לּ ילה. הּת וֹ רה בּ ׁש בח הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָבּ רוּ #
את לׁש בּ ח עּמ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת ּת ף מי ׁש ל  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶחלקוֹ 

הּת וֹ רה. בּ ׁש בח  הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

בּ אהוּ כׁש בּ א  ישׂ ראל כּ נסת הבּ קר , ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ ּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת עׁש ע
רק  וֹלא חסד, ׁש ל ׁש רביט לּה  וּ מוֹ ׁש יט ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִהוּ א,
אלּ וּ  ועל עליה אלּ א לבדּ ּה , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָעליה
ׁש כּ תוּ ב  נאמר  והרי  עּמ ּה , ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת ּת פים

מב ) וגוֹ '.(תהלים וּ בלּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצוּ ה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָי וֹ מם
ה0חר. איּ לת  נקראת זה  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל 

להאירואמר ׁש רוֹ צה בּ ׁש עה ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
קוֹ דר, נהיה והאוֹ ר נח ׁש #, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהבּ קר ,

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר כב מזמור | לחודש  ג | ראשון 91ספר

עם: וּ בזוּ י אדם ראׁש :חחרּפ ת יניעוּ  בשׂ פה יפטירוּ  לי ילעגוּ  ראי אלטכּ ל גּ ל ¤§©¨¨§¨¨Ÿ©©§¦¦©§¦§¨¨¨¦ŸŸ¤

בּ וֹ :�יהו� חפץ כּ י יצּ ילהוּ  ׁש דיייפלּ טהוּ  על מבטיחי מבּ טן גחי אּת ה כּ י §Ÿ̈§©§¥©¦¥¦¨¥¦©¨Ÿ¦¦¨¤©§¦¦©§¥

אּת ה:יאאּמ י: אלי אּמ י מבּ טן מרחם הׁש לכּת י כּ ייבעלי% מּמ נּ י ּת רחק אל ¦¦¨¤¨§©§¦¥¨¤¦¤¤¦¦¥¦¨¨©¦§©¦¤¦¦

א 0ה מתחבּ רת אז נמצאת. ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוקדרוּ ת
בּ על ּה  עם  מסּפ רת א0ה ׁש 0נינוּ , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ בעל ּה ,

להיכל וֹ . ונכנסת עּמ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר

מאיראחר  לה כּ נס, ה0מׁש  כּ ׁש ר וֹ צה  כּ # ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
כּ ל  אז אוֹ תוֹ . ונוֹ טל הלּ ילה, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָוּ בא
נ וֹ ערים, וחמוֹ רים סתוּ מים, ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה0ערים
מתחיל  הלּ ילה כּ ׁש נּ חצה נוֹ בחים. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ כלבים

וּ בא[לקרא]הּמ ל# לזּמ ר, והגּ בירה לקוּ ם ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
ואוֹ מר ההיכל , ׁש ער  על  וּ מּק יׁש  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
מׁש ּת עׁש ע  ואז וגוֹ '. רעיתי אחוֹ תי  לי ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִּפ תחי

הצּ דּ יקים. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ נ ׁש מוֹ ת

בּ אוֹ תוֹ אׁש רי  ׁש ּמ תעוֹ רר  אוֹ תוֹ  ׁש ל  חלקוֹ  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
אוֹ תם כּ ל ולכן תוֹ רה. בּ דברי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְזמן
לקוּ ם צריכים כּ לּ ם הגּ בירה, היכל  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ ני
וכלּ ם ה ּמ ל #, את לׁש בּ ח זמן ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
מהעוֹ לם ׁש עוֹ לה וה0בח  לפניו. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש בּ חים

רח וֹ ק, ׁש הוּ א זה רוּ ח[יותר]הזּ ה, נחת זה ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
מהכּ ל . הוּ א בּ ר וּ # ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַלּק דוֹ ׁש 

הבּ קרּכ ׁש ּמ סּת לּ ק וּ בא (ומחשיך )הלּ ילה ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
והגּ בירה הּמ ל # אז ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתק דּ ר,
בּ ני  וּ לכל מּת נוֹ ת ל ּה  ונוֹ תן  בּ חדוה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְבּ סוֹ ד 
בּ מנין. ׁש הוּ א מי ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵהיכלּה .

זמן  ּבאֹותֹו ׁשּמתעֹורר מי  ׁשל חלק ֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַא ׁשרי
מי וכל  ּבּתֹורה , ועֹוסק לילה חצ ֹות  -ְְְֲִֵַַָָָ
נקרא ּבּתֹורה , ועֹוסק זמן ּבאֹות ֹו ְְְְִֵֵֶַַָָׁשעֹומד
יׂשראל ּוכנסת  הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ׁשל  ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָחברֹו

ה)למנצּ ח א יּ לת לדודעל  מזמוֹ ר חר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

א) ויקרא :(כב , פ' ויקרא כא :)[זוהר רבּ י ](דף  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
ואמר, כב )חיּ יא איּ לת(תהלים על למנצּ ח ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ה0חר איּ לת זוֹ  מי לדוד. מזמוֹ ר ?ה0חר  ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש נּ קראת ישׂ ראל כּ נסת ה)זוֹ  איּ לת(משלי  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

וֹלא ה0חר , איּ לת וכי חן. ויעלת ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאהבים
היּ וֹ ם מקוֹ םבּ כל מאוֹ תוֹ  איּ לת, אלּ א ? ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ׁש חר, ו)ׁש נּ קרא כּ ׁש חר(הושע ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
על  זה את אמר  הּמ ל # ודוד מצאוֹ . ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ָנכוֹ ן
כּ נסת אמרה ֹלא ׁש הרי י שׂ ראל , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת

זה את והיאישׂ ראל חן, ויעלת אהבים אילת (שנקרא ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
ו) (הושע  שנאמר  כמו שחר , שנקרא מקום  מאותו באה

כנסת על זה את אמר  המלך ודוד מצאו, נכון כשחר

ה0חר.ישראל ) איּ לת  על ׁש כּ תוּ ב  מׁש מע ,ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ּפ תחיםבּ א הלּ ילה, ׁש יּ וֹ רד  בּ ׁש עה ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ותחּת וֹ נים עלי וֹ נים ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּס תוּ מים

רחוֹ קים(שוככים)נמצאים אוֹ תם וכל , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
העוֹ לם, בּ כל וׁש טים והוֹ לכים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתע וֹ ררים
וס וֹ בבים אדם בּ ני גּ וּ פ וֹ ת על  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מחזּ רים 
את ורוֹ אים וּ למּט וֹ תיהם, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלמקוֹ מוֹ תיהם
ׁש הרי  וּ פ וֹ חדים, הּק ד וֹ ׁש  הּמ ל# ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְדּ יוֹ קן
הּק ד וֹ ׁש . ה0ם בּ דברי  במּט וֹ תיהם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתח זּ ק וּ 
אחת כּ ל עוֹ ל וֹ ת נׁש מוֹ תיהם אדם , ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בני 
אׁש רי  ּפ ר ׁש וּ ה. והרי לּה , כּ רא וּ י ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחת 
עוֹ לוֹ ת ׁש נּ ׁש מ וֹ תיהם הצּ דּ יקים ׁש ל  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחלקם
ׁש ֹּלא אחר בּ מק וֹ ם מתעכּ בוֹ ת וֹלא ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
עוֹ מד  הכּ ר וֹ ז הלּ ילה , כּ ׁש נּ חלק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָצרי#.
אחת ר וּ ח אז ה ּפ תחים. ונפּת חים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכריז,
דּ וד , בּ כנּ וֹ ר  וּ מ ּק יׁש ה מתעוֹ ררת צפוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל

IIתהלים IIזוהר 
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עוֹ זר: אין כּ י קרוֹ בה כּ ּת רוּ ני:יגצרה בׁש ן אבּ ירי רבּ ים ּפ רים עליידסבבוּ ני ּפ צוּ  ¨¨§¨¦¥¥§¨¦¨¦©¦©¦¥¨¨¦§¦¨¨©
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הּמ ל#, את וּ מׁש בּ חת מאליו, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מנגּ ן
עם מ ׁש ּת ע ׁש ע הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

עדן. בּ גן ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

זמן א ׁש רי  בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תע וֹ רר מי  ׁש ל חלקוֹ  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌
ׁש עוֹ מד  מי וכל בּ ּת וֹ רה, ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְועוֹ סק
ׁש ל  חבר וֹ  נקרא בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סק זמן ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
עוֹ ד , וֹלא ישׂ ראל, וּ כנסת  הוּ א בּ ר וּ # ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש לּ וֹ , ורעים אחים נקראים ׁש אלּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

קפב )ׁש כּ תוּ ב אד בּ רה(תהלים ורעי  אחי למען ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל  חברים ונקראים בּ #. ׁש לוֹ ם ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָנּ א

העליוֹ  העליוֹ נים,הּמ לאכים והּמ חנוֹ ת נים ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ח)ׁש כּ תוּ ב לקוֹ ל#.(שיר  מקׁש יבים  חברים ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

וּ פתחים וּ מכריז, ע וֹ מד  הכּ ר וֹ ז היּ וֹ ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ א
כּ וֹ כבים וּ מתע וֹ ררים נפּת חים, דּ ר וֹ ם צד  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
והּמ ל# נפּת חים, הרחמים וּ פתחי  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַוּ מזּ לוֹ ת,
י שׂ ראל  כּ נסת אזי ּת ׁש בּ חוֹ ת. וּ מקבּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵיוֹ ׁש ב 
אוֹ תם וכל  ועוֹ לה, דּ ברים אוֹ תם  את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶנוֹ טלת
בּ אים ודבריהם בּ כנפיה, אחוּ זים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים
הּמ ל# מצ וּ ה אז הּמ ל #. בּ חיק ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוׁש וֹ רים

הדּ ברים. אוֹ תם כּ ל את  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִלכ ּת ב

היכלו,וּ ב ּס פר  בּ ני אותם כּ ל כּ תוּ בים ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
עליהם, נמׁש # חסד ׁש ל ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְוחוּ ט
הּמ ל#, בּ עטרת אדם מתעּט ר חוּ ט  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ אוֹ תוֹ 
ה וּ א ותחּת וֹ נים. עלי וֹ נים פ וֹ חדים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ וּ 
ׁש יּ מחה מי ואין ה ּמ ל #, ׁש ערי  לכל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנכנס
עוֹ מדים הדּ ין ׁש בּ עלי  בּ זמן ואפלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְביד וֹ .
מ0וּ ם דּ ין, עליו דּ נים אין העוֹ לם , את ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָלדוּ ן 
ׁש נּ וֹ דע  הּמ ל#, ׁש ל בּ רׁש ם נרׁש ם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

עליו  דנים ֹלא ולכן הּמ ל#, מהיכל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
הצּ דּ יקים ׁש ל  חלקם אׁש רי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִדּ ין .
בּ זמן  ׁש כּ ן וכל בּ ּת וֹ רה, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

תוֹ רה. לדברי ּת אב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הּמ ל #

כּ נסתבּ א עוֹ מדת אין הדּ בר , ס וֹ ד וּ ראה ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וכל  בּ ּת וֹ רה, אלּ א הּמ ל # לפני ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
בּת וֹ רה, התעּס קוּ  בּ ארץ ׁש יּ שׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְזמן
עּמ הם. ׁש ר וּ יה היתה י שׂ ראל  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
לעמד  יכלה ֹלא תוֹ רה, מ דּ ברי ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש התבּ ּט לוּ 
בּ ׁש עה כּ #, מ 0וּ ם אחת. ׁש עה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ הם
בּ ּת וֹ רה, לּמ ל# מתעוֹ ררת ישׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ נסת
לקבּ ל  שׂ מח  הּק דוֹ ׁש  וה ּמ ל # כּ חּה , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתחזּ ק 
לפני  בּ אה ישׂ ראל ׁש כּ נסת זמן וכל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה .
כּ ביכוֹ ל  עּמ ּה , נמצאת הּת וֹ רה ואין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
את ׁש ּמ חלי ׁש ים לאוֹ תם אוֹ י כּ חּה . ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ָּת ׁש ׁש 
אוֹ תם אׁש רי כּ # מ 0וּ ם ׁש לּ מעלה. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַהכּ ח
ׁש עה בּ אוֹ תּה  ׁש כּ ן וכל  בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ סקים
אזי  ישׂ ראל. כּ נסת עם להׁש ּת ּת ף ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי#

עליו, קוֹ רא הוּ א בּ ר וּ # מט )הּק ד וֹ ׁש  (ישעיה  ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
בּ # אׁש ר  ישׂ ראל אּת ה עבדּ י  לי ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַויּ אמר

◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאתּפ אר.

לדרּגא מדרגא למעלה עֹולה ְְְְְְִַַַַַָָָָה ּצּדיק 

לדודלמנ צּ ח מזמוֹ ר  ה)חר א יּ לת (כב ,על ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ויקרא :א) פ ' ויקרא כ"ה .)[זוהר ](דף 

מי  י ׁש  ׁש נינוּ , הרי ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
ׁש זּ וֹ כה מי  וי ׁש  בּ נׁש מה, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש זּ וֹ כה
זוֹ כה ׁש אינוֹ  מי ויׁש  הרוּ ח, ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ התעוֹ רר וּ ת
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בי: יראוּ  יבּ יטוּ  הּמ ה עצמוֹ תי גוֹ רל:יטכּ ל יּפ ילוּ  ׁש י לבוּ  ועל להם בגדי יחלּ קוּ  ¨©§¨¥¨©¦¦§¦§©§§¨©¨¤§©§¦©¦¨

יהו�כ  ׁש ה:�ואּת ה חוּ  לעזרתי אילוּ תי ּת רחק נפׁש יכאאל מחרב הצּ ילה §©¨§Ÿ̈©¦§¨¡¨¦§¤§¨¦¨©¦¨¥¤¤©§¦

רק אלּ א זוֹ כה ׁש ֹּלא  מי זה  בּ נפׁש . רק ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶא לּ א
צד בּ אוֹ ת וֹ  נדבּ ק זה  יוֹ תר, עוֹ לה  ו ֹלא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ נפ ׁש ,
צדדים אוֹ תם י ׁש ן, וּ כׁש הוּ א  הּט מאה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֶׁש ל
בּ חלוֹ ם לוֹ  וּ מוֹ דיעים בּ וֹ  ונד בּ קים בּ אים ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָרעים 
וּ מהם כּ וֹ זבים, מהם הע וֹ לם, ׁש ל  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
ל וֹ  וּ מראים עּמ וֹ  ׁש צּ וֹ חקים ולפעמים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱאמת .
כּ # ועל בּ חל וֹ מוֹ . א וֹ תוֹ  וּ מצערים  ׁש קר, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי
ׁש רוֹ אים מהם  זרה , עב וֹ דה עוֹ בדי ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌3א ּמ וֹ ת 
צד א וֹ תוֹ  מ 0וּ ם  אמת, דּ ברי  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חלוֹ מם

קרוֹ ב. לזמן דּ ברים  וכלּ ם  בּ וֹ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ דבּ קים

ׁש ֹלׁש בּ א יׁש  הלּ ל וּ  הרעים בּ ּמ ינים ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
העליוֹ נה הדּ רגּ ה אלּ וּ . על אלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת
הדּ רגּ ה בּ אויר . ׁש ּת לוּ יים אוֹ תם הם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם
ׁש צּ וֹ חקים אוֹ תם הם ׁש לּ הם ּת ח ּת וֹ נה ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַהיּ וֹ תר
אוֹ תם וּ מצערים אדם בּ ני  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִעם
כּ מ וֹ  חצוּ פים ׁש כּ לּ ם מ0וּ ם ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ חלוֹ מוֹ תיהם,
ׁש הם עליהם, עליוֹ נה דּ ר גּ ה ויׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ לבים.
מוֹ דיעים ואלּ וּ  וּ מּת חּת וֹ נים, ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵמעליוֹ נים
וּ מהם כּ וֹ זבים מהם דּ ברים, ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
כּ לּ ם האמּת יּ ים הדּ ברים ואלּ וּ  ◌ָ◌3◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲאמ ּת יּ ים,
מאוֹ תם דּ ר גּ ה ואוֹ תּה  ה ּק ר וֹ ב . ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַלזּ מן
אוֹ תוֹ  עלי וֹ נים. י וֹ תר  ׁש הם בּ אויר , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּת לוּ יים
נפׁש  ואוֹ תּה  בּ נּ פׁש , מאׁש ר  י וֹ תר  זוֹ כה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש ֹּלא
ׁש הרויחה טרם ר וּ ח, וּ לק בּ ל להתּת ּק ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָר וֹ צה
מאוֹ תּה  מאוֹ תּה  0יּ וֹ צא מה י וֹ צא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָאוֹ תּה .
לעלוֹ ת ורוֹ צה בּ עוֹ לם, וּ מתּפ 0טת  ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פׁש ,
ׁש בּ אויר, בּ אוֹ תם ׁש ּפ וֹ גׁש ת עד ר וֹ צה, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא
קרוֹ בים מהם דּ ברים, ל ּה  מוֹ דיעים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוהם
ה וּ א דּ רגּ ה וּ באוֹ תּה  רחוֹ קים, י וֹ תר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵוּ מהם 
כּ יון  ר וּ ח . ׁש ּק וֹ נה עד  בּ חל וֹ מוֹ  ונקׁש ר ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵהוֹ ל#

מׁש בּ ר יוֹ צאת, רוּ ח אוֹ תּה  רוּ ח, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש ּק וֹ נה
בּ ין  ונכנס וּ מתּפ 0ט עוֹ לה וּ סלעים, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהרים
מה יוֹ דע וׁש ם קדוֹ ׁש ים, עליוֹ נים ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים
אז  למקוֹ מוֹ . וחוֹ זר  דּ ברים, ולוֹ מד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌0ֶיּ וֹ דע,
ׁש זּ וֹ כה עד בּ קד0ה , אדם בּ ן ׁש ל ק ׁש ר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶהוּ א
נׁש מה, ׁש ּק וֹ נה כּ יון א וֹ ת ּה . וקוֹ נה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבנׁש מה
וׁש וֹ מרי  למעלה, למעלה ע וֹ לה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִהיא
והוֹ לכת אוֹ תּה , מעכּ בים ֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּפ תחים

ו  הצּ דּ יקיםוּ מתּפ 0טת אוֹ תם בּ ין נכנסת  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
את רוֹ אה וׁש ם החיּ ים, בּ צרוֹ ר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש צּ רוּ רים

העלי וֹ ן. הזּ יו מן  ונהנית הּמ ל# ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹענג

בּ רוּ חוּ כ ׁש ּמ תע וֹ ררת  הּק דוֹ ׁש ה הא יּ לת ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ועוֹ מד  י וֹ רדת, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָצפוֹ ן,
כּ מ וֹ  וּ מתגּ בּ ר  אוֹ תּה , ׁש ּק נה צדּ יק ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַאוֹ תוֹ 
והוֹ ל# הבּ קר ׁש בּ א עד בּ ּת וֹ רה, חזק  ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאריה
לפני  להראות הּק ד וֹ ׁש ה האיּ לת אוֹ תּה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִעם
וּ מיהוּ  חסד. ׁש ל אחד חוּ ט לקבּ ל ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #,

אוֹ תוֹ ,זה קנה ׁש ה וּ א  אברהם, ׁש ל חוּ ט ? ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
יד )ׁש כּ תוּ ב שׂ ר וֹ #(בראשית ועד מחוּ ט אם ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

אם ואמר כּ לוּ ם, מאחר נהנה ֹלא  הוּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַנעל.
החוּ ט נקרא וזה הזּ ה, לח וּ ט  זכה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמח וּ ט ,
עם צדּ יק אוֹ תוֹ  וּ כ ׁש בּ א אברהם. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
הּמ ל#, לפני עּמ ּה  מתעּט ר אזי הזּ וֹ , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָהאיּ לה

אמר  כב )ודוד  איּ לת (תהלים על למנצּ ח ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
-ה-חר ה0חר  איּ לת ישׂ ראל. כּ נסת זוֹ  , ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

בּ גּ לוּ ת ׁש אוֹ מרים ישׂ ראל כּ נסת  ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַה0ירה
וגוֹ '. עזב ּת ני למה אלי ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵאלי 

י ׁשּועה ּגֹורם הּׁשם י ׁשעיהּו ְְְִֵֵַַַָָָה ּנביא 

לעזרתי ואּת ה  איל וּ תי ּת רחק אל ה ' ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כ )חוּ ׁש ה  ואתה:(כב, פ' שמות  [זוהר ָ◌
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קע"ט:)תצוה  ואמר,](דף ׁש מעוֹ ן רבּ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
כב ) אילוּ תי (תהלים ּת רחק  אל ה' ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ'ואּת ה

אל  אחד . הכּ ל  - ה' ואּת ה  חוּ ׁש ה'. ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְלעזרתי
עוֹ לה להי וֹ ת מאּת נוּ  להתרחק - ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִּת רחק
כּ אׁש ר ׁש הרי  מלּ מּט ה. העלי וֹ ן ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהאוֹ ר 
נחׁש # אזי מלּ מּט ה , העלי וֹ ן הא וֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתע לּ ה

בּ עוֹ לם. כּ לל נמצא  וֹלא האוֹ ר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

ירמיהוּ .ועל בּ ימי  הּמ קדּ ׁש  בּ ית נחרב זה ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
חזר ֹלא לבּס וֹ ף, ׁש נּ בנה גּ ב על ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף 
זה סוֹ ד ועל ׁש צּ רי#. כּ מ וֹ  למקוֹ מוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ ר 
- כּ # על  ׁש התנבּ א הה וּ א הנּ ביא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵׁש ם
ׁש עלה העליוֹ ן, האוֹ ר ׁש ל העלם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִירמיהוּ .
לבּס וֹ ף  להאיר  חזר ו ֹלא למעלה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
חזר וֹלא התעלּ ה - ירמיהוּ  ׁש צּ רי#. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
ונחׁש כוּ  הּמ ק דּ ׁש  בּ ית ונחרב  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִלמקוֹ מוֹ ,
גּ וֹ רם ה0ם יׁש עיהוּ , אבל ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַהּמ אוֹ רוֹ ת.
למקוֹ מ וֹ  העלי וֹ ן האוֹ ר וּ להחזיר ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהיׁש וּ עה ,

ישועה) ולעשות  העליון האור להאיר  ◌ְ◌ִ◌ְולבנוֹ ת(ישעיהו,
האוֹ ר וֹ ת וכל ה ּט וֹ ב וֹ ת וכל  הּמ קדּ ׁש , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית
ׁש ני  ׁש ל ׁש מ וֹ תם זה ועל כּ בראׁש וֹ נה. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַיחזרוּ 

עוֹ מד  הא לּ וּ  זה,ה נּ ביאים  לעּמ ת זה ים ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌3◌ַ◌ֶ◌
בּ זוֹ  זוֹ  האוֹ תיּ וֹ ת וצרוּ ף ׁש גּ וֹ רם, ה0ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ סבּ ת
ועל  לרע. והן לטוֹ ב הן  מע שׂ ה, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְגּ וֹ רמוֹ ת
ה 0מ וֹ ת ׁש ל  האוֹ תיּ וֹ ת צר וּ ף  זה  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶסוֹ ד
גּ וֹ רמ וֹ ת בּ עצמן האוֹ תיּ וֹ ת וכן  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים,
ה 0ם כּ דגמת עלי וֹ נים ס וֹ דוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלהרא וֹ ת 
סוֹ דוֹ ת גּ וֹ רמוֹ ת בּ עצמן ׁש האוֹ תיּ וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,

בּ הם. להראוֹ ת קד וֹ ׁש ים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים

ּתרחק אל  ה ' ְִַַָָאּתה

לעזרתי ואּת ה  איל וּ תי ּת רחק אל ה ' ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כ )חוּ ׁש ה תרומה:(כב, פ' שמות [זוהר  ָ◌

קל"ח:) כ '](דף פסוק – כ"ב כב )כּ תוּ בפרק (תהלים ָ◌

לעזרתי  אילוּ תי ּת רחק  אל ה' ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ'וא ּת ה
בּ ׁש עה זה את אמר הּמ ל# דּ וד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָחוּ ׁש ה'.
הּמ ל# ּת ׁש בּ חת את וּ מסדּ ר מתּק ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ׁש היה כּ יון ללּ בנה. ה 0מ ׁש  את לחבּ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די 
אמר להתחבּ ר, ׁש בחיו את וּ מסדּ ר  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמת ּק ן
ׁש ל  ס וֹ ד - ה' ואּת ה ּת רחק. אל  ה' ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
כּ יון  - ּת רחק אל  פר וּ ד . בּ לי אחת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲחבר וּ ת
בּ עוֹ לם והכּ ל  בּ עלּה , עם להתחבּ ר  ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עלתה
סוֹ ף  לאין לעלוֹ ת ר וֹ צה וּ מ0ם ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן,
אל  ולכן למעלה, למעלה הכּ ל  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק0ר
ולכן  אוֹ תנוּ . ולעזב מאּת נוּ  להסּת לּ ק ֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּת רחק
י שׂ ראל  צריכים הּת ׁש בּ חת סדּ וּ ר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ תוֹ #
מלּ מּט ה, עּמ ם וּ להדּ בק ׁש ם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ לל 
הזּ ה, ה כּ בוֹ ד להתע לּ וֹ ת ירצה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אלמלא
וּ מחזיקים בּ וֹ  אחוּ זים למּט ה י שׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי 
ולכן  מהם. להתרחק אוֹ תוֹ  יעזב ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶבּ וֹ 
עם בּ סוֹ ד  ׁש ּמ דבּ ר כּ מי בּ לחׁש , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ ה
ֹלא עּמ וֹ , בּ ס וֹ ד ׁש הוּ א וּ בעוֹ ד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #.
איּ ל  מה - אילוּ תי  כּ לל. מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתרחקת
מיּ ד  וּ מתרחקים, ׁש הוֹ לכים בּ ׁש עה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ צבי ,
הּק דוֹ ׁש  אף - ׁש עזב וּ  מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְחוֹ זרים
למעלה ׁש התעלּ ה גּ ב על אף הוּ א, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָבּ רוּ #
מה למקוֹ מ וֹ . חוֹ זר מיּ ד סוֹ ף , בּ אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

אחוּ זיםהּט עם למ ּט ה ׁש יּ שׂ ראל מ0וּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
נׁש כּ ח להיוֹ ת אוֹ תוֹ  עוֹ זבים וֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְבּ וֹ ,
לעזרתי  אילוּ תי  ולכן, מהם. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתרחק 
עם להתאחד צריכים כּ # וּ מ 0וּ ם ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָחוּ ׁש ה.
ׁש ּמ מׁש י# כּ מי בּ וֹ  ולאחז הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
עזוּ ב  איׁש  י 0אר  ׁש ֹּלא למּט ה , ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מעלה
כּ ׁש ּס וֹ מ# ולכן  אחת. ׁש עה  אפלּ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

לאח צרי # לתפלּ ה, ע ּמ וֹ גּ אלּ ה וּ לדבּ ר בּ וֹ  ז ְ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
וֹלא מעּמ נוּ  יתרחק ׁש ֹּלא בּ סוֹ ד , ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ לחׁש ,

כּ תוּ ב ולכן מעּמ נוּ , ד )יעזב ואּת ם(דברים ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יחידתי: כּ לב עניתני:כבמיּ ד רמים וּ מקּ רני אריה מּפ י ׁש יעני ׁש מ%כגהוֹ  אסּפ רה ¦©¤¤§¦¨¦¦¥¦¦¦©§¥¦©§¥¥¦£¦¨¦£©§¨¦§

אהללךּ : קהל בּ תוֹ � יהו�כדלאחי כּ בּ דוּ הוּ �יראי יעקב זרע כּ ל הללוּ הוּ  §¤¨§¨¨£©§¤¨¦§¥§Ÿ̈©§¨¤©©£Ÿ©§

ישׂ ראל: זרע כּ ל מּמ נּ וּ  ּפ ניוכהוגוּ רוּ  הסּת יר וֹלא עני ענוּ ת ׁש קּ ץ וֹלא בזה ֹלא כּ י §¦¤¨¤©¦§¨¥¦¨¨§¦©¡¨¦§¦§¦¨¨

היּ וֹ ם. כּ לּ כם חיּ ים אֹלהיכם בּ ה' ◌ַ◌ֶ◌ְ◌3◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהדּ בקים
קמד ) אׁש רי (תהלים לּ וֹ  ׁש כּ כה העם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

אֹלהיו. ׁש ה' ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָהעם

הּקרבן  מקּבל אריה ְְְְֵֵַַַָָּדמּות

יחידתי ה צּ ילה  ּכ לב מ יּ ד נפׁש י  (כב ,מחרב ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

רות ,:כא) מדרש חדש זוהר תורה ; [זוהר

ע '] ת ' זוהר כמו תיקוני כקרבן, היא  התפלה
כנגד  שהתפלות הראשונים שדרשו
יורד  היה זוכים היו אם תקנום, תמידים
וזה הקרבן, מקבל והיה  אריה דמות
תפלת מקבל והוא חסד  שמדרגתו מיכאל
בקרבן : כתוב  מה זכו לא ואם שחרית,

אתוֹ " ּת ׁש לכ וּ ן ל )"לכּ לב  כב , שנחשב (שמות , ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֹ
דמות יורד  היה זה ובעבור  כטרפה, לו
וזהו  והקרבן, המתנה  זאת לקבל כלב 
כּ לב  מיּ ד  נפׁש י מחרב "הצּ ילה  דוד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַשאמר 

◌ִ◌ָ◌ִ◌ְיחידתי".

וכמו אם נשמתו. מקבל אריה דמות זוכה
יורד  זוכה אם איש ימות כאשר כן,
הרי  לא ואם נשמתו, לקבל אריה דמות
"הצּ ילה דוד אמר שעליו כלב , ◌ָ◌ִ◌ַדמות

יחידתי". כּ לב מיּ ד נפׁש י ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵמחרב

אלעזרנשמה  רבי אמר בכלב. נרכבת
שמעתי  אבי  אביו, שמעון לרבי 
בכלב, אותה שמרכיבים נשמה שיש
נפׁש י  מחרב "הצּ ילה דוד אמר זה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַובשביל
זו  "יחידתי", מהו יחידתי ", כּ לב ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִמיּ ד

אמר בכלב, נרכבת הנשמה וכי  הנשמה,
נחש  ערל באותו  שנרכבת הוא, כך בני לו
זה ולהאנשים, לחוה שפיתה הקדמוני 
בעולם שבא הרע יצר הוא וזה כלב, הוא
הנשמה ממנו שתקבל עליו רוכב  ההוא

.עונשו 

א ּלּו רּוח  ּוׁשפל ּדּכא  ואת ונד ּכה נׁשּבר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָלב
הּמל ְך ּכלי  ְֵֵֶֶַהם

עניּכ י  ענוּ ת  ׁש ּק ץ ו ֹלא בזה כה)ֹלא :(כב , ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

ויקרא  פ' ויקרא  ט.)[זוהר אלעזר](דף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י
הרי  ל וֹ , אמר  אביו, ׁש מעוֹ ן רבּ י את ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָׁש אל
בּ א הרעב העוֹ לם חטאי  ׁש ֹלׁש ה ׁש על ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָׁש נינ וּ 
אלּ א נמצאים  אינם החטאים וכל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם,
וֹלא בּ הם, גּ ס  ׁש לּ בּ ם מ0וּ ם בּ עׁש ירים, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַרק 

הדּ ין  מה בּ עניּ ים. בּ ר וּ #נמצאים ׁש הּק דוֹ ׁש  ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
את ויעמיד העניּ ים את יהרג ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַהוּ א

לחטא?העׁש ירים י וֹ סיפ וּ  מעכׁש ו ׁש הרי  ! ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ל לפניו  אמר  ּפ ר ׁש וּ ה! והרי  ׁש אלּת , יפה וֹ , ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש רוֹ צה ואמרוּ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
מן  וּ לא בּ דם מהרׁש עים להּפ רע  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְהוּ א
להם וּ מׁש לים ׁש לוֹ ם  להם נוֹ תן אזי ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
ֹלא הע וֹ לם בּ ני ׁש כּ ל וּ ראה בּ א אבל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲֹ◌ַבּ כּ ל .
כּ כּ לים העליוֹ ן, ל ּמ ל # קר וֹ בים ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים

הם וּ מי בּ הם, מׁש ּת ּמ ׁש  ׁש הוּ א ?הלּ לוּ  ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
נה) ונד כּ ה.(תהלים נׁש בּ ר נז)לב ואת(ישעיה ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

הּמ ל#. כּ לי  הם אלּ וּ  ר וּ ח. וּ ׁש פל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַדּ כּ א
והדּ ין  והרעב בּ עוֹ לם בּ צּ רת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש נּ מצאת

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש מע: אליו וּ בׁש וּ עוֹ  יראיו:כומּמ נּ וּ  נגד אׁש לּ ם נדרי רב בּ קהל תהלּ תי מאּת % ¦¤§©§¥¨¨¥©¥¦§§¦¨¦§¨¨¨§¨©£©¥¤¤§¥¨

יהו�כז יהללוּ  וישׂ בּ עוּ  ענוים לעד:�יאכלוּ  לבבכם יחי יזכּ רוּ כחדּ רׁש יו Ÿ§£¨¦§¦§¨§©§§Ÿ̈Ÿ§¨§¦§©§¤¨©¦§§

יהו� אל גּ וֹ ים:�ויׁש בוּ  מׁש ּפ חוֹ ת כּ ל לפני% ויׁש ּת חווּ  ארץ אפסי כּ יכטכּ ל §¨ª¤§Ÿ̈¨©§¥¨¤§¦§©£§¨¤¨¦§§¦¦

בּ גּ וֹ ים: וּ מׁש ל הּמ לוּ כה � לפניול ליהו� ארץ ׁש ני דּ  כּ ל ׁש ּת חוּ וּ  ויּ  אכלוּ  ©Ÿ̈©§¨Ÿ¥©¦¨§©¦§©£¨¦§¥¤¤§¨¨

חיּ ה ֹלא ונפׁש וֹ  עפר יוֹ רדי כּ ל לדּ וֹ ר:לא:יכרעוּ  לאדני יסּפ ר יעבדנּ וּ  יבאוּ לבזרע ¦§§¨§¥¨¨§©§¦¨¤©©©§¤§ª©©Ÿ¨©¨Ÿ

עשׂ ה: כּ י נוֹ לד לעם צדקתוֹ  ¨¨¦¨©§¨§¦¦©§ויגּ ידוּ 

וגוֹ עים בּ וֹ כים אזי  העניּ ים , על ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחזּ קים
מקרב  ה וּ א  בּ רוּ # והּק ד וֹ ׁש  הּמ ל#, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מהכּ ל. י וֹ תר  כב )א וֹ תם כּ י (תהלים ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  ואז עני . ענוּ ת ׁש ּק ץ וֹלא בזה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹלא
לעוֹ לם. הרעב  בּ א  מה על ּפ וֹ קד הוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
לזה. ׁש גּ רמוּ  הרׁש עים לא וֹ תם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ י
על  בּ עוֹ לם להׁש גּ יח הּמ ל# ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תעוֹ רר 
מהם יצּ ילנוּ  הרחמן העניּ ים, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָקוֹ לוֹ ת

כּ תוּ ב אז כב )וּ מעלבּ וֹ נם, ׁש מוֹ ע (שמות ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש ּת י  - אׁש מע  ׁש מוֹ ע צעקתוֹ . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶאׁש מע
ואחת קוֹ לם, על להׁש גּ יח אחת  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְפעמים,
זהוּ  זה. את להם ׁש גּ וֹ רמים מאוֹ תם  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלהּפ רע
אּפ י  וחרה אני  חנּ וּ ן כּ י וׁש מע ּת י  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
אוֹ י  בעוֹ לם, נמצא ׁש רעב  בּ ׁש עה ולכן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ '.
קוֹ לם מ0וּ ם הרׁש עים , העׁש ירים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְלאוֹ תם

הוּ א. בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני העניּ ים  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש ל 

את ׁשּברא עד  העֹולם את ה ּקּב"ה ּברא  ֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
ְַָהּתׁשּובה

לדּ וֹ רזרע לאדני  יסּפ ר לא)יעבדנּ וּ  :(כב, ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌.◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌

רות חדש-מדרש קג .)[זוהר ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,](דף
העוֹ לם, לברא  רצה  הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הּק ד וֹ ׁש 
ע וֹ מד , היה  וֹלא  לפניו , העוֹ לם מחריט ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהיה
ה ּת ׁש וּ בה, ׁש בּ רא כּ יון הּת ׁש וּ בה. ׁש בּ רא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַעד

על  עמד וֹ , על והעמיד וֹ  העוֹ לם, את ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ רא 
ה וּ א מה אחד . יסוֹ ד עּמ וּ ד צדּ יק הוּ א ? ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

אוֹ ר התנוֹ צץ הּת ׁש וּ בה, ׁש בּ רא כּ יון ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָעוֹ לם.
מּס וֹ ף  והאיר הבהיר ההוּ א והאוֹ ר ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה ,
ראהוּ  הע וֹ לם. נברא וּ בוֹ  סוֹ פוֹ , ועד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ונסּת כּ ל ה וּ א , בּ ר וּ # בּ רׁש עיםהּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לעוֹ לם וּ גנזוֹ  הזּ ה, בּ עוֹ לם לבא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהעתידים
וה וּ א הוֹ איל  ּת אמר , ואם לצּ דּ יקים . ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהבּ א

בּ ראוֹ  לּמ ה לגנזוֹ , כּ ׁש בּ ראעתיד  אלּ א  ? ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אלּ א בראוֹ  ֹלא זה, אוֹ ר הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

העפר את בוֹ  וראה(העולם)לברא ונסּת כּ ל . ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לצּ דּ יקים וּ גנזוֹ  לבא, ר ׁש עים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים
ּפ י  על אף  היּ וֹ ם, ועוֹ ד  הבּ א . ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם
העוֹ לם בּ וֹ  גּ נזוֹ , ה וּ א  בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

דּ עּת # על יעלה בּ וֹ  אמר,מתק יּ ם. אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֹ
חוּ ט כּ מוֹ  והוּ א מ ּמ נּ וּ . היּ וֹ צא אחר  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְבּ אוֹ ר
מתקיּ ם. בּ וֹ  והעוֹ לם גּ דוֹ ל, מאוֹ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַהיּ וֹ צא

ׁש נּ אמר עוֹ לם, ׁש ל ע ּמ וּ דוֹ  י)והוּ א (משלי ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
זרע  ויצא הׁש ּת יל וּ מּמ נּ וּ  עוֹ לם. יס וֹ ד ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוצדּ יק

ׁש נּ אמר ה0לוֹ ם, עליו כב )דּ וד 'זרע (תהלים  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
ׁש נּ אמר הוּ א לדּ וֹ ר '. לה' יס ּפ ר  (שםיעבדנּ וּ  ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

דּ וד ,פט ) ׁש ל זרעוֹ  וכל נגדּ י. כּ 0מׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוכסאוֹ 
- זה כּ ענין יצא. זה טז)מ צּ דּ יק  כּ ל (משלי  ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֹ

ל ּמ ענהוּ . ה' ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָּפ על

IIתהלים IIזוהר 
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לחודש ד

יהו�אכג לדוד אחסר:�מזמוֹ ר ֹלא עלברעי ירבּ יצני ׁש א דּ  בּ נאוֹ ת ¦§§¨¦§Ÿ̈Ÿ¦¤§¨¦§¤¤©§¦¥¦©

חלום לשאלת 

וגו' אחסר. לא רועי א)ה' כג]:(כג, לפרק תהלים והתענה[שימוש  עצמך טהר חלום. לשאלת  טוב
י"ה . הוא שלו שם וכו'. שמעת  ענוים תאות פעם בכל ותאמר ותישן פעמים שבעה  אותו  ואמור

הנ"ך. באותיות דנפשי נ' בחלוף ה' רועי , "יהוה מן י'

IIתהלים IIשימוש

יׂשראל את  רֹועה  הּוא  ה ּוא ּברּוְך ְִֵֶֶַָָָה ּקדֹוׁש
ּבמיׁשֹור ְְְִִַָלהנהיגם

אחסר מזמוֹ ר ֹלא רעי  ה ' א)לדוד  :(כג, ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

שמות  פ' ב ' חלק כ:)[זוהר ◌ֶֹוּ מ ׁש ה](דף 
מדין. כּ הן חתנוֹ  יתרוֹ  צאן את רעה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְֹ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָהיה

ואמר , ּפ תח ח יּ יא כו)רבּ י 'מזמוֹ ר(תהלים ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
- רעי  ה' כּ לוֹ מר, אחסר '. ֹלא רעי ה' ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְלדוד 
את מנהיג  הרוֹ עה מה ׁש לּ י. הרוֹ עה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָה'
ׁש מן, למרעה ט וֹ ב, למרעה וּ מ וֹ ליכם ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ַהצּ אן
בּ צדק  הליכתן  מי 0ר מים, נחלי  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ מקוֹ ם
כּ תוּ ב  הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אף - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ במׁש ּפ ט
ינהלני  מנחוֹ ת מי על ירבּ יצני דּ ׁש א ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ נאוֹ ת
הר וֹ עה דּ ר# י וֹ סי , ר בּ י  אמר י ׁש וֹ בב. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י 
הגּ זל , מן להרחיקם צאנוֹ , את בּ צדק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִלנהג
י ּט וּ  ׁש ֹּלא  בּ ידוֹ  וה0בט בּ מיׁש וֹ ר , ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהנהיגם
ה וּ א ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  כּ # וּ שׂ מאל. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָימין 
וּ בכל  בּ מי ׁש וֹ ר, להנהיגם ישׂ ראל את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶר וֹ עה
וּ שׂ מאל . ימין  יּט וּ  ׁש ֹּלא בּ ידוֹ  ה0בט ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵעת

ועל הּפרנסה מּמּנּו ּׁשּיבּקׁשּו ממּתין ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָה ּקּב"ה
זה ּפרנסהידי ׁשפע העֹולמֹות לכל מׁשּפיע ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

אחסר מזמוֹ ר ֹלא רעי  ה ' א)לדוד  :(כג, ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

תרומה  פ ' שמות ק"ע.)[זוהר ◌ָוּ פסוּ ק ](דף 
ּפ ר ׁש וּ הוּ , פתח)זה יצחק כג )כּ תוּ ב(רבי (תהלים ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

הרי  אחסר. ֹלא רעי  ה' לדוד ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר 
לדוד  וּ בין לדוד מזמוֹ ר  בּ ין מה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר ,

וׁש רתהמזמוֹ ר וּ באה קדמה ׁש כינה וכאן ? ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש כינה ל ּמ ה וכי רעי , ה' בּ ראׁש וֹ נה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָעליו
להקדּ ים צרי# דּ וד  והרי  לכאן, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקדמה

מזוֹ נוֹ (לעורר ) וּ מבּק ׁש  הוֹ איל ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש כינהמעם ודּ אי אלּ א ? ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

אוֹ תוֹ  והעירה עליו וׁש רתה וּ באה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָקדמה
וּ לבּק ׁש  הזּ ה ה0בח את לּמ ל # ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלׁש בּ ח
על  צרי# כּ # ׁש הרי  הּמ ל#, מ לּ פני ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמזוֹ נוֹ ת
ׁש לּ ּה , והרצ וֹ ן רוֹ צה ׁש היא מזוֹ ן ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר
מ0וּ ם מזוֹ נוֹ ת. יבקׁש וּ  העוֹ לם בּ ני ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
להוֹ ריד  רוֹ צה הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר
בּ רא ׁש וֹ נה, נוֹ טלת היא לעוֹ לם , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְמזוֹ נוֹ ת
הע וֹ למוֹ ת. לכל  מזוֹ נוֹ ת י וֹ רדים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְועליה
ׁש ל  זה לדבר  הקדּ ימה היא  כּ # ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
ה' - רעי  ה' דּ וד. על וׁש רתה ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְמזוֹ נוֹ ת,
צאנוֹ  ׁש ּמ נהיג הזּ ה כּ רוֹ עה ׁש לּ י. ֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָהר וֹ עה 
חסר וּ  ׁש ֹּלא וע שׂ בים דּ ׁש אים ׁש ל  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
הר וֹ עה ה וּ א הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  כּ # אף ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָדבר,
דּ בר צרי#. 0אני מה בּ כל אוֹ תי לזוּ ן  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש לּ י 
ׁש ל  מזוֹ נוֹ ת ׁש ּק ׁש ים ׁש נינוּ  - רעי  ה' ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ַאחר
קריעת כּ מוֹ  ה וּ א  בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם
בּ דר # וּ ׁש ניהם גונים, ׁש ני הם כּ אן סוּ ף. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַים

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש ל  מעשׂ יו ׁש כּ ל בּ ׁש ביל  אחד ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת.
הדּ ין  ועל ואמת, בּ דין הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ויוֹ ם יוֹ ם וּ בכל העוֹ לם, כּ ל  מתקיּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְוהאמת 
את בּ דין, העוֹ לם  כּ ל את דּ ן וּ זמן זמן ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוּ בכל 
בּ ני  כּ ל ואת הר ׁש עים ואת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  יא)הע וֹ לם, ה'(תהלים צדּ יק כּ י  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ורוֹ אה אדם בּ ני  דּ ן  וּ כ ׁש הוּ א אהב. ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְצדקוֹ ת 
לפניו, חּט אים וכּמ ה רׁש עים כּ ּמ ה אדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
זמן, בּ כל מזוֹ ן להם לתת בעיניו קׁש ה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָאז

הרׁש עים את לזוּ ן ל וֹ  י ׁש  אוֹ תםכּ י ואת ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
לפנים עּמ הם ע וֹ שׂ ה והוּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש חוֹ טאים.
החסד  כּ פי  אוֹ תּה  וּ מפרנס וזן הדּ ין, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמ0וּ רת

כּ ל  על ונׁש ּפ ע  ׁש נּ מׁש # ובני)העליוֹ ן (העמים ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הכּ ל , את וּ מפרנס זן הוּ א וּ בוֹ  העוֹ לם, ֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
הרׁש עים, ואת החסידים ואת הצּ דּ יקים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶאת
החיּ וֹ ת כּ ל ואת העוֹ לם, בּ ני  אוֹ תם כּ ל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְואת
מּק רני  ה0מים , וע וֹ פוֹ ת ה7דה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַוּ בהמוֹ ת
בּ עוֹ לם נׁש אר  וֹלא כנּ ים , בּ יצי ועד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְראמים
גּ ב  על אף  הכּ ל , את וּ מפרנס זן ׁש אינוֹ  ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
העוֹ לם, בּ ני  מעשׂ י לפי  לפניו, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ּק ׁש ה
קׁש ה סוּ ף  ים  קריעת וכי  סוּ ף. ים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִכּ קריעת

כּ תוּ ב והרי  א)לפניו, בּ יּ ם(נחום  גּ וֹ ער ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ט )ויּ בּ ׁש הוּ , ו יּ ׁש ּפ כם(עמוס  היּ ם  למי הּק רא ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

רצוֹ ן  ׁש עלה כּ יון והרי הארץ, ּפ ני  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל
ואּת ה חׁש וּ ב, הוּ א כּ אין לפניו הכּ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,

לפניו  ק ׁש ה סוּ ף  ים ׁש ּק ריעת !?אמר ּת  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ורצה ליּ ם עבר וּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א,
סוּ ף, ים את להם  לקרע הוּ א בּ ר וּ # ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
וּ בּק ׁש  מצרים, על  ממנּ ה אוֹ תוֹ  רהב, ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ָבּ א
לפניו, אמר ה וּ א . בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  מלּ פני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִדּ ין 
דּ ין  לעשׂ וֹ ת רוֹ צה אּת ה לּמ ה העוֹ לם, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִר בּ וֹ ן
הרי  לישׂ ראל, היּ ם את ולקרע מצרים ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל
בּ דין  דּ ר כּ # וכל  לפני#, רׁש עים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌3כּ לּ ם

ואלּ הואמת וּ מזּ לוֹ ת, כּ וֹ כבים עוֹ בדי אלּ ה ? ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ערי וֹ ת, בּ גלּ וּ י אלּ וּ  וּ מ זּ ל וֹ ת. כּ וֹ כבים ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְעוֹ בדי
ואלּ וּ  דמים, ׁש וֹ פכי  אלּ וּ  עריוֹ ת . בּ גלּ וּ י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
קׁש ה היה ׁש עה בּ אוֹ תּה  דמים. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְׁש וֹ פכי 
י שׂ ראל  והרי הדּ ין. דּ ר# על לעבר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלפניו

ׁש כּ תוּ ב היּ ם , על נוֹ סעים יד )הי וּ  (שמות ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אל  דּ בּ ר  אלי ּת צעק  מה מׁש ה אל ה' ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
לעבר לפניו קׁש ה והיה וי ּס עוּ . ישׂ ראל ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
ואלמלא סוּ ף, ים את להם ולקרע  הדּ ין  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל
אברהם בּ זכוּ ת הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש גּ יח
רבּ וֹ נוֹ  מצות לעשׂ וֹ ת בּ בּ קר ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקדּ ים

כּ כּ תוּ ב כב )וּ רצוֹ נוֹ , אברהם(בראשית ויּ ׁש כּ ם ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מ0וּ ם בּ יּ ם, אוֹ בדים היוּ  כּ לּ ם - ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  היה הלּ ילה אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ כל 

י שׂ ראל . על  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ דין
ים ּכקריעת אדם ׁשל ּפרנסת ֹו קׁשה ְְִִֶַַַָָָָָָָמה ּו

סּוף
זהׁש )נינוּ , אל  זה קרב וֹלא 0כּ תוּ ב מה  ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש בּ אוּ  מלּמ ד הלּ ילה, ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
לי  בּ אוֹ תוֹ  ל ׁש בּ ח עליוֹ נים לפני מלאכים  לה ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

וכי להם: ואמר הוּ א, בּ ר וּ # (בני)הּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מׁש בּ חים ואּת ם בּ יּ ם טוֹ בעים ידי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ י

כּ ל ?לפני  זה אל זה קרב וֹלא - מיּ ד ! ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
כּ תוּ ב  מה הבּ קר.הלּ ילה. בּ אׁש מרת ויהי ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌

אברהם בּ זכוּ ת הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהׁש גּ יח
כּ כּ תוּ ב  ר בּ וֹ נ וֹ , רצוֹ ן לעשׂ וֹ ת בּ בּ קר  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הקדּ ים
וּ ברח וּ  היּ ם, חזר  אז בּ בּ קר. אברהם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ ׁש כּ ם
היּ ם ויּ ׁש ב ׁש כּ ת וּ ב, ישׂ ראל. מלּ פני ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
- לאיתנוֹ  וׁש נינ וּ , לאיתנוֹ . בּ קר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִלפנוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  עּמ וֹ  ׁש התנה תנאי לאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלתנאוֹ ,
לאיתנוֹ , העוֹ לם. את כּ ׁש בּ רא ה וּ א  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָבּ רוּ #

ׁש ם וכתוּ ב לאיתנוֹ , כּ אן פט )כּ תוּ ב  (תהלים ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לפנוֹ ת זה ועל האזרחי , לאיתן ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמשׂ כּ יל 
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לעשׂ וֹ ת אברהם ׁש הקדּ ים  זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹבּ קר,
היּ ם, נקרע  אז ר בּ וֹ נ וֹ  מחנהרצוֹ ן את ויהם (כאן ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

סוּ ף.מצרים) ים קריעת לפניו היה קׁש ה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

בּ ר וּ #ּכ מוֹ  הּק ד וֹ ׁש  לפני  הזּ וּ וּ גים ק ׁש ים כן ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ים ּק ריעת  מה סוּ ף. ים כּ קריעת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִה וּ א
אלּ ה את וקיּ ם הזּ ה, בּ צּ ד אלּ ה את הרג ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָסוּ ף

כּ תוּ ב בּ זּ וּ וּ גים , כּ אן אף - ההוּ א  (תהליםבּ צּ ד ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
בּ כי סח) - וׁש נינ וּ  בּ כּ וֹ ׁש רוֹ ת, אסירים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִמוֹ ציא

אׁש ּת וֹ  את ונוֹ תן זה, את ממית ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוׁש ירוֹ ת.
א 0ה מזדּ ּמ נת  לרׁש ע ולפעמים ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְלזה,
והכּ ל  בּ כּ ל , הם נסּת רים סוֹ ד וֹ ת אבל  ֹ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌3◌ְמעלּ ה.
בּ זה, החברים 0העירוּ  וּ מה בּ דין. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְהוּ א

הוּ א. כּ # ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי 

אוֹ תוֹ וּ מה לפני  - מלּ פני  וֹלא לפני 0העירוּ  ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל לפניו לפני , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ מד
אמר וּ  ֹלא כּ # ועל  לפניו. וׁש ּמ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְהוּ א,
וכן  הוּ א, בּ רוּ # ל ּק דוֹ ׁש  הזּ וּ וּ גים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּק ׁש ים
בּ ר וּ # לּק דוֹ ׁש  אדם ׁש ל מזוֹ נוֹ תיו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָקׁש ים 
אלּ ה, כּ ל קׁש ים ולזה לפני, אלּ א ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶהוּ א,
גּ ב  על אף ע וֹ מדים. הם  ברׁש וּ תם ֹלא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

ע וֹ שׂ ה, עושה)ׁש הוּ א שהוא גב  על  אף  (אבל  ֶ◌ֶ◌
ע וֹ שׂ ה. ה וּ א אחרת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ ר ׁש וּ ת

כב )ּכ תוּ ב ההיא(ויקרא הנּ פׁש  ונכרתה ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
מ לּ פני  זּ ה מה זהמלּ פני. אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

עוֹ מדים החיּ ים ׁש כּ ל ההוּ א הבּ א, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ז  אחר, דּ בר ׁש אין ׁש ם . נהר  עליוֹ ן, צ נּ וֹ ר  ה ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

וזהוּ  אחד. והכּ ל לעוֹ למים, ּפ וֹ סקים ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵמימיו
הבּ א, העוֹ לם ׁש ל העדּ וּ נים כּ ל  את ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ טל

ּת תכּ לּ ה עליוֹ נים עדּ וּ נים הזו)וּ מא וֹ תם ,(הגפש  ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
מלּ פני . וזהוּ  ה ', נעם א וֹ ת וֹ  ׁש 0ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִמּמ ק וֹ ם

כּ תוּ ב ואם הרי כּ #, אם א)ּת אמר , ויּ קם(יונה ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ י  ה'. מלּ פני ּת ר ׁש י ׁש ה לברח ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָיוֹ נה
ברח. ה וּ א  ה' מלּ פני  כּ י האנׁש ים ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָידע וּ 

וּ ברח יוֹ נה הל# הּט עם מה מי וׁש נינוּ , וכי  ? ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ה וּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  מלּ פני לברח  !?יכ וֹ ל ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מהארץ  לצאת וּ ב וֹ רח ה וֹ ל# היה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש וֹ רה אינּה  ה0כינה ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,
תׁש רה ׁש ֹּלא וּ מ0וּ ם ישׂ ראל, לארץ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמח וּ ץ
הּק ד ׁש , מארץ  בוֹ רח היה ה0כינה, ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעליו
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ׁש ם, ׁש וֹ רה הׁש כינה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

קכח) בּ ירכּ תי (תהלים  ּפ ריּ ה כּ גפן ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶאׁש ּת #
0כינה מה ׁש כינה. זוֹ  - ּפ ר יּ ה  גּ פן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵבית#.
הּק דׁש ים, קדׁש י בּ ית בּ תוֹ # נסּת רת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
מ0ער יוֹ צאת ֹלא צנוּ עה  א0ה כּ # ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַאף
יוֹ נה בּ וֹ רח היה כּ # וּ מ0וּ ם החוּ צה. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵבּ יתּה 
כּ תוּ ב  כּ אן והרי הּק דוֹ ׁש ה, לארץ ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמח וּ ץ

לפני . כתוּ ב וֹלא  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני ,

רוּ חא לּ א ׁש הרי  מלּ פני, - הוּ א  כּ # ודּ אי ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌
אלּ א ׁש כינה מּת וֹ # באה  ֹלא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנב וּ אה
הנּ ביאים דר גּ וֹ ת ׁש ּת י א וֹ תן  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני .
ּפ חד  מקוֹ ם וּ מאוֹ תוֹ  ה0כינה, על ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש 0וֹ רים
מלּ פני . זה ועל הּק ד וֹ ׁש ה, בּ ארץ ׁש ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
ׁש הרי  ה ', לפני וֹלא ברח, הוּ א ה' מלּ פני  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִכּ י
אלּ א באה היתה ֹלא ׁש נּ בוּ אה יוֹ דע ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהיה

קׁש ים מלּ פני. זוּ וּ גים , קׁש ים כּ ! וּ מ-וּ ם ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הוּ א,מזוֹ נוֹ תיו  בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני אדם ׁש ל ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

למעלה, מזוֹ נוֹ תיו ּת לה הּמ ל# דּ וד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
אבל  לעוֹ למים. פוֹ סק ֹלא ׁש לּ מעלה ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
מז וֹ נוֹ ת. בּ וֹ  תלוּ יים ֹלא ׁש הרי  ּפ וֹ סק, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָכּ אן

כּ תוּ ב זה ועל הם. כג )למעלה רעי(תהלים ה' ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌
אחסר מּמ נּ י ֹלא  מזוֹ נוֹ ת יפסקוּ  ֹלא , ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

ׁש 0וֹ פע  נהר  ׁש אוֹ תוֹ  מ0וּ ם ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים,
וּ מ0וּ ם לעוֹ למים, פוֹ סק  ֹלא מעדן ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְויוֹ צא 

זה. על ׁש כינה ק וֹ דמת ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶזה

מקבּ ל בּ א מקוֹ ם ׁש אוֹ תוֹ  בּ ׁש עה וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
את המקדּ ׁש ים כּ ל  מלמעלה, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְמזוֹ נוֹ ת
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ינהלני: מנחוֹ ת ׁש מוֹ :ג מי למען צדק במעגּ לי ינחני יׁש וֹ בב אל�ד נפׁש י כּ י גּ ם ¥§ª§©£¥¦©§¦§¥©§¥¦§©§§¥¤¤§©©§©¦¥¥
ינחמני: הּמ ה וּ מׁש ענּת % ׁש בט% עּמ די אּת ה כּ י רע אירא ֹלא צלמות ¦ª£©§¨¥¤§©§¦§§¦¦¨¦¨©¦¨¨¦¤¨§©¥§בּ גיא

וּ מעלים וּ מתעוֹ ררים מתע דּ נים כּ לּ ם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ִר בּ וֹ נם,
א וֹ ת עם ׁש כינה כּ ׁש בּ אה כּ די כּ נפים מזוֹ ן, וֹ  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
בּה . יסּת כּ ל וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

העליֹונים ה ּמקֹור ֹות הם אּלה - ּדׁשא ְְְִֵֵֶֶֶֶַָנאֹות 
מהם ּבאים וההס ּפקה  ה ּמזֹון ְְִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכל 

מנחוֹ תבּ נאוֹ ת  מי  על ירּב יצני  דּ ׁש א ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌.◌

ב )ינהלני  תרומה:(כג , פ' שמות  [זוהר ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

קע "א .) על ](דף  ירבּ יצני דּ ׁש א בּ נאוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָכּ תוּ ב,
הם אלּ ה - דּ ׁש א נאוֹ ת ינהלני . מנחוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ֵמי
וההסּפ קה הּמ זוֹ ן ׁש כּ ל העליוֹ נים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּמ ק וֹ ר וֹ ת 
נא וֹ ת נקראים  הלּ לוּ  הנּ אוֹ ת מהם. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָבּ אים
בּ חוּ ץ  נאוֹ ת ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם דּ ׁש א , נאוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב,
בּ נא וֹ ת זה ועל מד בּ ר , נאוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראים
הארץ  ּת דׁש א כּ תוּ ב הרי  ּת אמר , ואם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶדּ ׁש א.

למּט ה הוּ א ׁש הרי  דּ ׁש אדּ ׁש א, אלּ א ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ועל  מהם, וצוֹ מח ׁש נּ וֹ לד בּ א , נא וֹ ת  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמא וֹ תן
מנח וֹ ת מי  על ירבּ יצני. דּ ׁש א  בּ נאוֹ ת ◌3◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶזה
ׁש 0וֹ פעים מנוּ חה, ׁש ל הּמ ים  אלּ וּ  - ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְינהלני
ואוֹ תם מעדן, ויוֹ צא ׁש 0וֹ פע  מק וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵמא וֹ תוֹ 
- יׁש וֹ בב נפׁש י מנחוֹ ת. מי נקראים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
אלּ א לתּק ן דוד רצה ו ֹלא דּ וד, נפׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִזוֹ הי
בּ מי  כּ ראוּ י. ׁש לּ וֹ  הדּ רגּ ה אוֹ תּה  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאת
לנ וּ ח הצּ דּ יקים עתידים הלּ ל וּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַהּמ נ וּ חוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב הבּ א, נח)לעוֹ לם ה'(ישעיה  ונח# ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌
וגוֹ '. ◌ְ◌ִ◌ָּת מיד

הּקדֹוׁש הֹולכים ׁשה ּצּדיקים מק ֹום ְְִִִֶַַַָָָּבכל 
א ֹותם עֹוזב  ולא  אֹותם ׁשֹומר הּוא  ְֵֵָָָֹּברּוְך

ּכ י גּ ם רע  אירא ֹלא צלמות ּב גיא אל  ּכ י  ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

וגוֹ ' וּ מׁש ענ ּת   ׁש בט  עּמ די  ד )א ּת ה :(כג, ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

וישב פ ' א ' חלק  קפט.)[זוהר  את](דף ה' ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַויהי 
אדניו  בּ בית ויהי מצליח אי ׁש  ויהי ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵיוֹ סף 

ּפ תח, י וֹ סי  ר בּ י  לז)וגוֹ '. אהב (תהלים ה' כּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌
לעוֹ לם חסידיו את יעזב  וֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמׁש ּפ ט
את בּ אברהם. בּ אר וּ ה וּ  ה זּ ה  ה ּפ סוּ ק ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מר וּ .

נתבּ אר. והרי חסידוֹ , כּ ת וּ ב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲחסידיו,

הוֹ לכים,בּ א ׁש ה צּ דּ יקים מקוֹ ם בּ כל ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌
וֹלא אוֹ תם ׁש וֹ מר  הוּ א בּ ר וּ # ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

אמר דּ וד אוֹ תם. כג )ע וֹ זב אל#(שם כּ י גּ ם ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
עּמ די  אּת ה כּ י  רע  אירא ֹלא צלמות ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ גיא

וּ מ ׁש  מקוֹ םׁש בט# בּ כל  וג וֹ '. ענּת # ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הוֹ לכת ה0כינה הוֹ לכים, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הצּ דּ יקים

אוֹ תם. עוֹ זבת וֹלא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ הם 

אוֹ תוֹ י וֹ סף והוֹ רידוֹ  צלמות בּ גיא הל# ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
זהוּ  עּמ וֹ , היתה ה0כינה  - ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמצרים
ׁש 0כינה וּ מ 0וּ ם יוֹ סף. את ה' ויהי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
היה עוֹ שׂ ה, 0היה מה בּ כל - עּמ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
והיה בּ ידוֹ  0היה מה ׁש אפלּ וּ  בּ ידוֹ . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמצליח 
היה - אחר בּ גון אד וֹ נוֹ  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְמבּק ׁש 
אדוֹ נוֹ  ׁש רצוֹ ן  הצּ וּ רה לאוֹ תּה  בּ ידוֹ  ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתהּפ #
כּ י  אדניו ויּ רא ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ב ּה , רוֹ צה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהיה
מצליח ה' עשׂ ה הוּ א אׁש ר וכל אּת וֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ִה'

אּת וֹ . ה' כּ י ו דּ אי, בּ ידוֹ  מצליח ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ ידוֹ .

כת וּ ב,בּ א ֹלא אּת וֹ  ה' כּ י אדניו ויּ דע  ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
היה בּ עינוֹ  ׁש הרי אדניו, ויּ רא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ ר וּ # ׁש ה ּק דוֹ ׁש  יוֹ ם בּ כל נ ּס ים מעשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶר וֹ אה
בּ ית את ה' ויבר # כּ ן ועל בּ ידוֹ , עוֹ שׂ ה ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶהוּ א
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  יוֹ סף. בּ גלל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צרי 
ׁש וֹ מר הוּ א וּ בגללם הצּ דּ יקים, את ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵׁש וֹ מר 
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רויה:ה כּ וֹ סי ראׁש י ב$מן דּ $נּת  צררי נגד ׁש לחן לפני וחסדוּת ער� טוֹ ב א� ©£Ÿ§¨©ª§¨¤¤Ÿ§¨¦©§¨©¤¤Ÿ¦¦§¨¨©¨¤¤
יהו� בּ בית וׁש בּת י חיּ י ימי כּ ל ימים:�ירדּ פוּ ני לאר� ¦§§¦¨§¥©¨§©§¦§¥§Ÿ̈§Ÿ¤¨¦

מתבּ רכים הר ׁש עים ׁש הרי הר ׁש עים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאת
כּ תוּ ב כן כּ מוֹ  הצּ דּ יקים. ו)מ0וּ ם ב  (שמואל ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אד וֹ ם, עבד בּ ית את ה', [הגתי]ויבר # ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ֱ◌
מתבּ רכים הצדּ יקים, האֹלהים. ארוֹ ן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַבּ עבוּ ר

להזּ וֹ ן יכל וּ  ֹלא והם בּ גללן, [ס"אהאחרים  ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
התבּ ר #להנצל] יוֹ סף  ּפ רׁש וּ ה. והרי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ זכוּ תם,

מ ּמ נּ וּ  להנּ צל יכל ֹלא  וה וּ א  בּ גללוֹ , ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאדוֹ נוֹ 
לחרוּ ת. ולצאת ע"ב]בּ זכוּ תוֹ  קפט  ואחר[דף  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הּס הר, לבית אוֹ תוֹ  הכניס ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָכּ #
קה) נפ ׁש וֹ ,(תהלים בּ אה בּ רזל  רגלוֹ  בכּ בל ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִענּ וּ 

הוֹ ציא הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  מכּ ן  ׁש לּ אחר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַעד
ארץ  כּ ל על אוֹ תוֹ  והׁש ליט לחרוּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַאוֹ תוֹ 
את יעזב וֹלא  כּ תוּ ב  כּ # וּ מ0וּ ם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים.
חסידוֹ  כּ תוּ ב נׁש מרוּ . לעוֹ לם ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲחסידיו
על  מגן הוּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונתבּ אר,
הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

ה)ׁש כּ תוּ ב ב#(תהלים חוֹ סי  כל  וישׂ מחוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
אהבי  ב# ויעלצוּ  עלימוֹ  ותס# ירנּ נוּ  ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלעוֹ לם

◌ֶ◌ְׁש מ #.

ּכְך ואחר י ׂשראל ּבית  עּמֹו ּפרנסת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹמּקדם
העּמים ְִִַָָלׁשאר

ב )מן ּת ער  דּ )נּת  צררי נגד  ׁש לחן  לפני ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌.◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

רויה  ּכ וֹ סי ה)ראׁש י שמות:(כג , [זוהר ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

תרומה  קנ"ב:)פ ' ׁש ּט ים](דף עצי ׁש לחן ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ָ◌ְועשׂ ית 
כה)וגוֹ ' ּפ תח ,(ׁש מוֹ ת  יצחק ר בּ י  ח). (דברים ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

א ה' את וּ ברכּת  ושׂ בע ּת  וגוֹ '.ואכלּת  ֹלהי# ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌
בּ ר וּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל הם  צדּ יקים  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
מכּ ל  אליו וקרבם בהם התר צּ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
ו0בע  מזוֹ ן נתן י שׂ ראל  וּ ב ׁש ביל  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים,

נתן  ֹלא - י שׂ ראל  ואלמלא העוֹ לם, ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל 
ועכׁש ו  לע וֹ לם, מזוֹ ן הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת על בּ גּ לוּ ת , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
בּ זמן  ׁש נים. ּפ י  אחד על  מזוֹ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש נּ וֹ טלים
י וֹ רד  היה הּק דוֹ ׁש ה, בּ ארץ ישׂ ראל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
חלק  נוֹ תנים והם עלי וֹ ן, מ ּמ ק וֹ ם מזוֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
העּמ ים וכל כּ וֹ כבים, עוֹ בדי  לעּמ ים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת מצית
ׁש יּ שׂ ראל  ועכׁש ו מהּת מצית, א לּ א נ זּ וֹ נוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִֹלא

אחר. לגון  התהּפ # בּ גּ לוּ ת, ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵהם

ביתוֹ .מ ׁש ל לבני סעוּ דה ׁש התקין למל# ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
רצוֹ נוֹ , את עוֹ שׂ ים ׁש הם זמן  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
ונוֹ תנים הּמ ל #, עם סעוּ דה  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ כלים
ׁש בּ ני  בּ ׁש עה לגרר . העצמוֹ ת חלק  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַלכּ לבים
הּמ ל# הּמ ל#, רצוֹ ן את עוֹ שׂ ים ֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵביתוֹ 
וּ מעלה לכּ לבים , הּס ע וּ דה כּ ל את ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵנוֹ תן
זמן  כּ ל זה, כּ מוֹ  העצמוֹ ת. את ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
א וֹ כלים הם רבּ וֹ נם , רצוֹ ן עוֹ שׂ ים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
הּס עוּ דוֹ ת וכל הּמ ל #, ׁש ל הזּ ה ה0לחן ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַעל
ׁש לּ הם, שׂ מחה מאוֹ תּה  והם, להם. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְמת ּק נוֹ ת
לעוֹ בדי  ּת מצית ׁש הן עצמוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְנוֹ תנים
רצוֹ ן  עוֹ שׂ ים ֹלא  ׁש יּ שׂ ראל  זמן וכל ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ וֹ כבים.
והּס עוּ דה ל גּ לוּ ת, הוֹ לכים הם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִר בּ וֹ נם,
ה ּת מצית. להם ועוֹ לה לכּ לבים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת
טמא לחמם את  י שׂ ראל  בני  יאכלוּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָכּ כה
הם ׁש לּ הם הגּ על ּת מצית  ׁש הרי  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַבּ גּ וֹ ים,
וּ מצּפ ה ׁש יּ וֹ ׁש ב הּמ ל# לבן אוֹ י  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ כלים.
ה0לחן  מּת וֹ # 0נּ ׁש אר  וּ מה  העבד, ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ְלׁש לחן

אוֹ כל . ◌ֵהוּ א

אמרדּ וד כג ),ה ּמ ל # לפני (תהלים ּת ער# ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌
ראׁש י  ב0מן דּ 0נּת  צררי נגד ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3ׁש לחן

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים כג זוהר מזמור | לחודש ד | ראשון  ספר 102

סעוּ דת זוֹ  - ׁש לחן לפני  ּת ער# רויה. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ וֹ סי 
הכּ לבים א וֹ תם - צררי נגד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #.
לחלּק ת וּ מצ ּפ ים ה 0לחן לפני  ◌ַ◌3◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ ׁש בים
ׁש ל  בּ ענג הּמ ל# עם יוֹ ׁש ב והוּ א ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲעצמוֹ ת,

בּ 0לחן. ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּס עוּ דה

הּס עוּ דה.דּ )נּת  ראׁש  זה - ראׁש י  ב0מן ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌
ותּק וּ ן  וׁש מנוּ נית ׁש מן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

נ ּת נים הּמ ל#.הּס ע וּ דה לאהוּ ב בּ ראׁש וֹ נה ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וּ לאוֹ תם לכּ לבים כּ # אחר נּת ן 0נּ ׁש אר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה 
הכּ וֹ ס  מלאה - רויה כּ וֹ סי ה0לחן. ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ְעוֹ בדי
יצטר # ׁש ֹּלא ּת מיד  הּמ ל# אהוּ ב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
עם ּת מיד  ישׂ ראל היוּ  זה סוֹ ד ועל  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלבּק ׁש ,

הע ּמ ים. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר

תרומה  פ' שמות  קנ"ו:)[זוהר ׁש ל ](דף ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3ׁש לחנוֹ 
אחר ׁש לחן  על  לאכל  אוֹ תוֹ  מזכּ ה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  העוֹ לם, אוֹ תוֹ  ׁש ל  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָבּ עדּ וּ ן

ט ) ב  ה וּ א(שמואל ּת מיד הּמ ל# ׁש לחן על ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ַ◌ִכּ י
לפני  ּת ער# אוֹ מר , היה הּמ ל# ודוד ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹאכל.
ה0לחן  עריכת וזוֹ הי  צררי, נגד ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3ׁש לחן
וּ תׁש וּ קה עדּ וּ ן הוּ א אז ׁש הרי ע וֹ לם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

הבּ א. בּ ע וֹ לם בּ הם נהנית ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ ׁש מה

וחסד ט ֹוב  ּדרּגת  ְְֶֶַַַמה ּו

ירדּ פ וּ ניא  וחסד ו )ט וֹ ב פ ':(כג, שמות  [זוהר ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

קס"ח:)תרומה  צרי#](דף  זה חיינוּ , ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ בטוּ בוֹ 
זה ועל  הע ּת יקים, עּת יק  אל למעלה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָרצ וֹ ן
מ ּט וּ ב וֹ . וֹלא וּ בטוּ בוֹ , נסּת ר . בּ דר# ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִהיא

ה יּ מין זה זוֹ (מינו)וּ בטוּ בוֹ , וּ מּט וּ בוֹ  העלי וֹ ן, ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
והיא היּ מין, מצּ ד ׁש בּ אה אחרת  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַדּ רגּ ה 
הּט וֹ ב  ׁש בּ אוֹ תוֹ  מ 0וּ ם מּמ נּ וּ , למּט ה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדּ רגּ ה 

נ זּ וֹ ן. וּ בוֹ  העוֹ לם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנבנה

חסד ל ּמ ה  נקרא  ולּמ ה טוֹ ב הּט וֹ ב נקרא ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
וֹלא בּ תוֹ כוֹ  הכּ ל  כּ ׁש כּ וֹ לל ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְהוּ א
כּ ׁש יּ וֹ רד  - חסד  למּט ה. לרדת ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת ּפ 0ט
בּ צּ דּ יקים ה בּ ר יּ וֹ ת, בּ כל טוֹ ב ועוֹ שׂ ה  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה
ׁש דּ רגּ ה גּ ב על ואף חוֹ ׁש ׁש , וֹלא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָוּ ברׁש עים,

לנוּ  מ נּ ין היא. ׁש כּ תוּ ב אחת סג )? א#(תהלים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
חסד  ל ּמ ה  טוֹ ב, אם ירדּ פוּ ני. וחסד ?טוֹ ב ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
מס ּפ יק  בּ אחד ׁש הרי טוֹ ב, לּמ ה חסד, ?ואם ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

התּפ 0ט וֹלא  בּ תוֹ כוֹ , הכּ ל  כּ וֹ לל טוֹ ב ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
לכל  וזן למּט ה וּ מתּפ 0ט י וֹ רד חסד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה.

כּ אחד . והרׁש עים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

IIתהלים IIזוהר 
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בּה :אכד ויׁש בי ּת בל וּ מלוֹ אּה  הארץ � ליהו� מזמוֹ ר עלבלדוד הוּ א כּ י §¨¦¦§©Ÿ̈¨¨¤§¨¥¥§Ÿ§¥¨¦©

מים משטף להנצל

וגו' ומלואה הארץ א)לה' כד ]:(כד , לפרק תהלים להנצל[שימוש מסוגל והוא יום בכל להתפלל טוב .
מים. משטף

IIתהלים IIשימוש

יׂשראל חכמי אּלּו - יסדּה י ּמים ְְְִִֵֵֵַַַָָָעל 
ׁשּנקראת וחכמה  ּתֹורה  ׁשּיּסדּו ְְְְְִִִֵֶֶַָָָה ּגדֹולים
הּתלמידים אּלּו - נהרֹות ועל הּגדֹול  ְְְִִֵַַַַַָָָה ּים

ּת בל לדוד  וּ מלוֹ אּה  הארץ לה' מזמוֹ ר  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

וכו' בּה  א-ב )ויׁש בי  [זוהר:(כד, ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

פ ' סז .)נח בראשית  ּפ תח,](דף  יהוּ דה (תהליםרבּ י ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ּת בל כד ) וּ מלוֹ אּה  הארץ לה' מזמ וֹ ר  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד

- מזמוֹ ר  לדוד ׁש נינוּ , הרי  בּה . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְויׁש בי
רוּ ח עליו ׁש רתה כּ # ואחר  ׁש ירה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 
רוּ ח עליו ׁש 0רתה - לדוד מזמוֹ ר  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש .
הארץ  לה' ׁש ירה. אמר  כּ # ואחר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
י שׂ ראל  ארץ  על נאמר  זה ּפ סוּ ק - ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ מלוֹ אּה 
ה0כינה, ז וֹ  וּ מלוֹ אּה  הּק דוֹ ׁש ה. ארץ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש היא

ׁש נּ אמר ה)כּ מוֹ  ב  הימים כבוֹ ד (דברי  מלא כּ י  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
וכתוּ ב ה', בּ ית את מ)ה' ה'(שמות וּ כבוֹ ד ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌

מלּ א וֹלא מלא לּמ ה הּמ ׁש כּ ן. את ?מלא ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
מהכּ ל , ׁש התמלּ א  ודּ אי , מלא ֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ כל  ׁש למה הלּ בנה מה 0מ ׁש . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התמלּ א
כּ מ וֹ  ׁש לּ מעלה, טוּ ב מכּ ל מלא  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים.
ׁש ל  טוּ ב מכּ ל  ׁש התמ לּ א הזּ ה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהאוֹ צר 
וּ מלוֹ אּה . הארץ לה' כּ תוּ ב  זה ועל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

הארצוֹ ת. ׁש אר  אלּ וּ  - ב ּה  וי ׁש בי  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵּת בל

ארץ דּ בר  זוֹ  - וּ מלוֹ אּה  הארץ  לה' אחר , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ר וּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  העלי וֹ נה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה
נׁש מ וֹ ת אלּ וּ  - וּ מלוֹ אּה  בּ ּה . ר וֹ צה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶהוּ א

אותה]הצּ דּ יקים ממלאים שכלם [ד"א  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

שמתמלאת]מתמלּ את עּמ וּ ד [ד"א  מכּ ח מהם ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌
על  ּת אמר ואם עליו. ע וֹ מד ׁש העוֹ לם ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 

ע וֹ מד . ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד

כּ תוּ ב,בּ א  מה  כד )ראה על (תהלים הוּ א כּ י ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
יסדּה  יּמ ים על  יסדּה . כד )יּמ ים (תהלים ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּת וֹ רה ׁש יּ ּס ד וּ  הגּ דוֹ לים ישׂ ראל חכמי אלּ וּ  -ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה וּ א וכן הגּ דוֹ ל , היּ ם ׁש נּ קראת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוחכמה

א)א וֹ מר, ה יּ ם.(קהלת  אל  הלכים הנּ חלים כּ ל ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ׁש הם הּת למידים אלּ וּ  - נהרוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועל
מן  גּ ד וֹ ל הרב  וכן מהנּ הר, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לים
הרב  את מחדּ דים  והם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת למידים,
הּק ׁש יוֹ ת כּ ל להם מתרץ  וה וּ א  ◌ְ◌3◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌3◌ְבּ קׁש י וֹ תיהן,
ׁש נּ מׁש כים הנּ הר וֹ ת כּ מוֹ  מתר 0ל , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואינוֹ 
הנּ חלים כּ ל ׁש נּ אמר  מלא, ואינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַליּ ם
כן, אחרי  אמרוּ  - והראיה היּ ם. אל  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹהלכים
בּ ֹלא מעשׂ ה אין כּ י  ה', בּ הר יעלה ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִמי
כּ י  מע שׂ ה: לידי  מביא הּת למוּ ד  כּ י ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחכמה,
כּ מ וֹ  הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  זה הוּ א מי ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִהוּ א,

הוּ  וכתוּ בׁש נּ אמר  עשׂ נוּ , כח)א ה וּ א(איוב  כּ י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ועל  יסד ּה  יּמ ים על יבּ יט . הארץ ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלקצוֹ ת 
עּמ וּ דים ׁש בעה אלּ וּ  - יכוֹ ננה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְנהר וֹ ת
אוֹ תּה , וּ ממלּ אים עליהם הארץ ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ מדת

מהם מתמלּ את אי # מהם. מתמלּ את ?והיא ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
אז  בּ ע וֹ לם, הצּ דּ יקים ׁש ּמ תרבּ ים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
מהכּ ל . וּ מתמלּ את ּפ ר וֹ ת עוֹ שׂ ה ה זּ וֹ  ֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
אז  בּ ע וֹ לם, הרׁש עים ׁש ּמ תרבּ ים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה

יד )כּ תוּ ב יחרב (שם ונהר  ים מנּ י  מים אזל וּ  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

IIתהלים IIזוהר 
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הארץ  זוֹ  - ים מנּ י  מים אזל וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְויבׁש .
מהׁש קאה ׁש נּ ׁש קית ׁש אמרנוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה
העּמ וּ ד  אוֹ תוֹ  - ויבׁש  יחרב  ונהר  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעלי וֹ נה.
מּמ נּ וּ . מוּ אר להי וֹ ת עליה ׁש עוֹ מד ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָהאחד 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - ויב ׁש  יחרב נז)ונהר (ישעיה  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אבד . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק

כּלֹו העֹולם וכל יׂשראל ארץ הינּו ּומלֹואּה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֻהארץ

ּת בל לדוד  וּ מלוֹ אּה  הארץ לה' מזמוֹ ר  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

וכו' בּה  א-ב )ויׁש בי  שמות:(כד, [זוהר ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌

וארא  כ"ב:)פ' יוֹ סי](דף ייסא)רבּ י  ּפ תח,(רבי ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
כד ) וּ מל וֹ אּה (תהלים הארץ לה' מזמוֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד 

הּק דוֹ ׁש ה הארץ זוֹ  - הארץ ב ּה . ויׁש בי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵּת בל
מ ּמ נּ וּ  לה 0קוֹ ת עוֹ מדת ׁש היא  ישׂ ראל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
מּמ נּ ה כּ # ואחר  בּ ראׁש וֹ נה, מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתבּ ר#
אלּ וּ  - בּה  וי ׁש בי  ּת בל  העוֹ לם. כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש קה

לנוּ  מנּ ין מ ּמ נּ ה. ׁש 0וֹ תוֹ ת הארצוֹ ת ?ׁש אר  ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ט )ׁש כּ תוּ ב בּ צדק.(תהלים ּת בל  י ׁש ּפ ט והוּ א ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש בעה אלּ וּ  - יסדּה  י ּמ ים על הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִכּ י
והם עליהם, נסמכת ׁש הארץ ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַעּמ וּ דים
אמר עליהם. ׁש וֹ לט כּ נּ רת וים יּמ ים, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
עליהם, ׁש 0וֹ לטת ּת אמר  אל יה וּ דה, ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
יכ וֹ ננה, נהרוֹ ת ועל מהם. ׁש ּמ תמ לּ את ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

הנּ הר וֹ ת אלּ וּ  ׁש נּ אמרמי  כּ מוֹ  אלּ א (תהלים? ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
דּ כים,צג ) נהר וֹ ת  ישׂ אוּ  קוֹ לם  נהרוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָנשׂ א וּ 

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  נהרוֹ ת ד )אוֹ תם  ונהר(בראשית ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ # וּ מ0וּ ם  הגּ ן, את להׁש קוֹ ת מעדן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹיצא

יכ וֹ ננה. נהרוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועל

וגוֹ 'לדוד וּ מ ֹלאּה  הארץ לה' (כד ,מזמ וֹ ר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

בשלח :א) פ' ב ' חלק נ.)[זוהר ◌ַ◌ָּפ תח](דף
ואמר, האי ׁש  כב )אוֹ תוֹ  מזמוֹ ר(תהלים לדוד  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌

מזמוֹ ר לדוד וגוֹ '. וּ מֹלאּה  הארץ ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַלה'
לדוד . מזמוֹ ר  אחר  וּ במקוֹ ם אחד , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם

לזה זה  בּ ין -מה מזמוֹ ר לדוד א לּ א ? ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
י שׂ ראל . כּ נסת על דּ וד ׁש אמר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַה0ירה

ׁש דּ ו  ה0ירה - לדוד על מזמוֹ ר אמר  ד ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  זה - לה' וּ מֹלאּה . הארץ  לה' ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַעצמוֹ .
י שׂ ראל  כּ נסת זוֹ  - וּ מֹלאּה  הארץ הוּ א. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ #
עּמ ּה , ׁש ּמ תחבּ רים ׁש לּ ּה  האוּ כל וּ סין ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוכל
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הוּ א, ו דּ אי מֹלאּה  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים

ו) וי ׁש בי (ישעיה ּת בל כּ בוֹ דוֹ . הארץ כל ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְמ ֹלא
ּת בל , ׁש נּ קראת  מּט ה ׁש ל ארץ זוֹ הי - ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָבּה 

בּ דּ ין עולם]ואחוּ זה זהוּ [של מעלה. ׁש ל  ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ט )ׁש כּ תוּ ב בּ צדק.(תהלים ּת בל  י ׁש ּפ ט והוּ א ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

העוֹ לם לכל בּ ין אחד, לעם  בּ ין לאחד, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵבּ ין
נדּ וֹ ן. הוּ א הזּ ה  מהדּ ין -ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

וגוֹ 'לדוד וּ מ ֹלאּה  הארץ לה' (כד ,מזמ וֹ ר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ויקהל :א) פ' שמות  קצ"ה :)[זוהר ](דף 

ׁש עוֹ ת בּ ארבּ ע ממנּ ה ראׁש וֹ ן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַמחנה 
את ל ׁש בּ ח הלּ ילה  ראׁש ית ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִראׁש וֹ נ וֹ ת

אוֹ מרים הם וּ מה כד )?אדוֹ נם. לה'(תהלים  ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌
יסד ּה  י ּמ ים על הוּ א כּ י וגוֹ ', וּ מֹלאּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
וּ בר כּפ ים נקי  וגוֹ ', ה' בהר יעלה מי  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְוגוֹ ',

זה ׁש ל הּט עם מה וגוֹ '. מ0וּ םלבב ? ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌
העוֹ לם, על  כּ נפיו ּפ וֹ רשׂ  הלּ ילה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר
הּמ ות טעם טוֹ עמים העוֹ לם  בּ ני כּ ל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאז
ואוֹ תם למעלה, לעלוֹ ת נ ׁש מתם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְויוֹ צאת
בהר יעלה מי ואוֹ מרים, עוֹ מדים ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים
זה - קדׁש וֹ  מקוֹ ם ה בּ ית. הר  זה - ה' הר ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַה'.
גּ ם כּ # ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  ישׂ ראל. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶעזרת
כּ ּמ ה ורקיע רקיע  ׁש בּ כל  מ0וּ ם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה.
ׁש ם, ע וֹ מדים שׂ רים וכ ּמ ה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌3◌ְממ נּ ים
לעלוֹ ת ר וֹ צ וֹ ת י וֹ צאוֹ ת, ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כׁש הנּ ׁש מוֹ ת
אוֹ תן  דּ וֹ חים זוֹ כוֹ ת אינן ואם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
בּ עוֹ לם, וּ מׁש וֹ טטוֹ ת וה וֹ לכוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַהח וּ צה,
רוּ ח וֹ ת ׁש ל  קבוּ צוֹ ת כּ ּמ ה אוֹ תן ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְולוֹ קחים

IIתהלים IIזוהר 
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ולפעמים כּ וֹ זבים, דּ ברים להם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִוּ מוֹ דיעים
הּק ר וֹ ב, בּ זּ מן לבא 0עתיד מּמ ה אמת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי
הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת ואוֹ תן ׁש בּ ארוּ ה. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
וּ פוֹ תחים למעלה, וּ מׁש וֹ טטוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְהוֹ לכוֹ ת
אוֹ תוֹ  לתוֹ # אוֹ תן וּ מעלים ּפ תחים, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
הר ׁש ל הּס וֹ ד כּ מוֹ  ה', הר  ׁש נּ קרא ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
אוֹ תוֹ  לתוֹ # נכנסים  וּ מ0ם למּט ה, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
נרא וֹ ת ׁש 0ם קדׁש וֹ , מקוֹ ם ׁש נּ קרא ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
אוֹ תוֹ  כן כּ מ וֹ  אדוֹ נם. לפני  ה נּ ׁש מוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל

י שׂ ר ׁש נּ ראוּ  בּ ר וּ #מקוֹ ם הּק דוֹ ׁש  לפני אל ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ ׁש עה ישׂ ראל. עזרת ׁש נּ קרא ה ּמ ק וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהוּ א,
ר בּ וֹ נם שׂ מחת אזי ׁש ם, עוֹ מדוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ ׁש מוֹ ת
קדׁש  ׁש נּ קרא הּמ ק וֹ ם בּ הם לתּק ן ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהיא,
מעשׂ יהם כּ ל  את רוֹ ׁש מים וׁש ם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דׁש ים,

◌ֶ◌ֵ◌3◌ְוּ זכיּ וֹ תיהם.

ׁשחרב מ ּיֹום  ּבׂשמחה לראֹות  רׁשּות  לנּו ְְְְִִִֵֶַָָָאין
ה ּמקּדׁש ְִֵַָּבית 

וגוֹ 'לדוד וּ מ ֹלאּה  הארץ לה' (כד ,מזמ וֹ ר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

תזריע :א) פ ' ויקרא  מה :)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף
בּ דּ ר #. הוֹ לכים היוּ  יוֹ סי  ור בּ י ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִחיּ יא
אפרסמוֹ ן  עץ ראוּ  אחת, לשׂ דה ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הגּ יע וּ 
יוֹ סי , רבּ י אמר הדּ ר#. ימין בּ צד ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
לנוּ  אין בעינים, מצוּ יה עׁש ן ׁש ל  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲעטיפה
בּ ית ׁש חרב מיּ וֹ ם בּ שׂ מחה לראוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְר ׁש וּ ת 

◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש .

כד )ואמר ,ּפ תח  וּ מל וֹ אּה (תהלים הארץ לה' ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
לה' ׁש אמר כּ יון ב ּה . וי ׁש בי ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵּת בל

ב ּה  וי ׁש בי ּת בל ל ּמ ה וּ מל וֹ אּה , וכי הארץ ? ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הארץ  מן איננּ ה לה'תבל אמר, כּ # א לּ א ? ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

הּק ד וֹ ׁש ה, הארץ זוֹ  - וּ מלוֹ אּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
אלּ וּ  - בּה  וי ׁש בי  ּת בל החיּ ים. עץ ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  הארצוֹ ת, ט )ׁש אר וה וּ א(שם ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌

בצדק, ּת לוּ יה ׁש ּת בל  בּ צדק, ּת בל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִיׁש ּפ ט 
אחד . דּ בר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

מילארבּ י  וּ מלוֹ אּה , הארץ לה' אמר, חיּ יא ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
וּ מל וֹ אּה  זּ ה מה אלּ וּ הארץ, אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

- ּת בל בּה . וי ׁש בי ּת בל הצּ דּ יקים . ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מוֹ ת
בּ ני  הם אלּ וּ  - בּה  ויׁש בי ׁש לּ מּט ה. הארץ ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָזוֹ 
בּ ארנוּ  בּ ּמ ה כּ #, אם יוֹ סי , ר בּ י אמר  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.

יכוֹ ננה נהרוֹ ת ועל  יסדּה  יּמ ים על הוּ א ?כּ י  ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
החיּ ים ארץ  ׁש א וֹ תּה  זה, כּ # ודּ אי  לוֹ , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש כּ לּ ם יכ וֹ ננה, נהר וֹ ת  ועל יסד ּה  יּמ ים ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל
ׁש 0וֹ פע  העליוֹ ן הנּ הר מאוֹ תוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְיוֹ צאים
עם להתעּט ר  מתּת ּק נת וּ בהם מעדן, ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְויוֹ צא 

העוֹ למ וֹ ת. את ולזוּ ן ה ּק דוֹ ׁש  (ומשוםהּמ ל# ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
וּ ברכך ) כ ּפ ים נקי  וגוֹ ', ה' בהר  יעלה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִמי 

כּ ת וּ ב, נפׁש וֹ  וגוֹ '. נפׁש י נשׂ א ֹלא אׁש ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵלבב
ונפׁש וֹ  נפׁש י זּ ה אחד ,מה דּ בר הכּ ל א לּ א ? ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ׁש נּ אמר ו)כּ מ וֹ  יהוה(עמוס אדני נׁש בּ ע ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִֹ◌
ב )בּ נפׁש וֹ . א וּ בנפׁש י (שמואל בּ לבבי כּ אׁש ר ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לב  בּ אוֹ תוֹ  נאחז ה ּמ ל # ודוד ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה .
ל0וא נשׂ א ֹלא כּ ן ועל נפׁש , ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוּ באוֹ תּה 

◌ְ◌ַנפ ׁש וֹ .

ׁשירה זה ּפרק  אֹומרים ה ּׁשרת ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָמלאכי 

וגוֹ 'לדוד וּ מ ֹלאּה  הארץ לה' (כד ,מזמ וֹ ר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌

רות :א) חדש-מדרש קז .)[זוהר ◌ִ◌ְ◌ַויהי ](דף
ה וּ א מ ׁש מרוֹ ת ׁש ֹלׁש  ׁש נינוּ , הלּ ילה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חצי
יוֹ ׁש ב  וּ מ ׁש מר מׁש מר כּ ל  ועל  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
וּ בכל  כּ ארי . וׁש וֹ אג הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ממנּ ים ידוּ עים, מלאכים וּ מׁש מרה ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמׁש מרה

הלּ ל וּ . הּמ ׁש מר וֹ ת בּ ׁש ֹלׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה 

הּמ לאכיםבּ ּמ ׁש מרה  הם הראׁש וֹ נה, ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ ראׁש ית ׁש ירה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים

אוֹ מרים הם וּ מה כד )?הלּ ילה . לדוד (תהלים ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יכוֹ ננה: נהרוֹ ת ועל יסדּה  יהו�ג יּמ ים בהר יעלה בּ מקוֹ ם�מי יקוּ ם וּ מי ©¦§¨¨§©§¨§§¤¨¦©£¤§©§Ÿ̈¦¨¦§

וגוֹ ', הארץ לה' בּ הר(שם)מזמוֹ ר  יעלה מי ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
מ0וּ ם(שם)ה'. וגוֹ '. לבב וּ בר  כ ּפ ים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְנקי

ור וֹ צוֹ ת יוֹ צאוֹ ת האדם בּ ני נׁש מוֹ ת ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
הממנּ ים ׁש ל  לּמ קוֹ ם כּ ׁש עוֹ לוֹ ת ◌ִ◌3◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַלעל וֹ ת.
הרא ׁש וֹ נה, הּמ ׁש מרה ע וֹ מדים ׁש 0ם  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
וחמ 0ה ׁש 0ים מאוֹ ת ׁש ֹלׁש  ׁש ם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵיׁש 
וּ ממנּ ים ה0נה, ימ וֹ ת  כּ חׁש בּ וֹ ן ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵהיכל וֹ ת,
הנּ ׁש מוֹ ת, אוֹ תן זוֹ כ וֹ ת אם  עליהם. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְמגנּ ים
ֹלא, ואם עליוֹ נים. ּפ תחים להן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּפ וֹ תחים
וּ מׁש וֹ טט וֹ ת והוֹ לכ וֹ ת החוּ צה, אוֹ תן ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִדּ וֹ חים
הרוּ ח וֹ ת אוֹ תן את וּ פוֹ גׁש וֹ ת  העוֹ לם, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 
מהם דּ ברים, להן  וּ מוֹ דיעוֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהרעוֹ ת ,
להכּ נס, ז וֹ כוֹ ת אם אמת. וּ מהם  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְכּ וֹ זבים
ועוֹ לוֹ ת ונכנסוֹ ת ּפ תח, להן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּפ וֹ תחים

האחרוֹ ת. אוֹ תן ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלמק וֹ ם

יכוֹ ננה ּכ י  נהר וֹ ת ועל יסד ּה  יּמ ים על ה וּ א ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ב ) בראשית :(כד, פ ' חדש י"ב:)[זוהר ](דף 

ויהי  הּמ ים בּ תוֹ # רקיע יהי אֹלהים ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
למים מים בּ ין א)מבדּ יל רבּ י (בראשית . ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌

ּפ תח , סג )אלעזר  אּת ה(תהלים  אלי אֹלהים ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ּפ נוּ י  בּ עוֹ לם מקוֹ ם ׁש אין וּ ראה בּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַאׁש חר ךּ .
הּמ ים, על  ּת ל וּ יה ׁש הארץ מּפ ני  מים, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְבּ ֹלא

כד )ׁש נּ אמר ועל(שם  יסדּה  יּמ ים  על  ה וּ א כּ י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
יכ וֹ ננה  ׁש הּמ יםנהרוֹ ת דּ עּת # על תעלה וכי  . ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כּ בדה ׁש היא והארץ לארץ, מּת חת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵהם
הּמ ים על ע וֹ מדוֹ ת היסוֹ דוֹ ת אלּ אמכּ ל ? ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ל0מים. וּ למעלה הארץ, על  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ ים

כּ תוּ באמר והרי  חסדּ א, רב  א)ל וֹ  (בראשית ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
לרקיע  מעל  אׁש ר  ל וֹ ,ה ּמ ים אמר  ? ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

הּמ ים, בּ אמצע כּ תר גּ וּ מוֹ , א לּ א זה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵאין
אחדיםׁש הרק  הּמ ים כּ י  בּ יניהם. מב דּ יל  יע ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

בּ אמצע  הרקיע ׁש נּ כנס מּפ ני אבל  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהיוּ ,
בּ מימי  וּ בא כּ דּ וּ ר , והרקיע  כּ ׁש נים. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶנחׁש בוּ 
מים נמצאוּ  הּמ ים. בּ ין  כּ מבדּ יל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְאוֹ קינוֹ ס,

מּת חת. וּ מים ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִמּמ על ,

הּס וֹ בבים,אמר  הם רקיעים  יהוּ דה, ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ולפעמים למערב, מּמ זרח ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלפעמים 
היּ ם בּ אמצע וּ באים למזרח, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ ערב
הּמ ים. בּ ין ויּ ב דּ ל וזהוּ  בּ ינתים. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מבדּ ילים

מלוּ חיםוּ מ ּפ ני  היּ ם מי מּפ ני מה  ? ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ א וּ רתיחתוֹ . הרקיע ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲחמימוּ ת
מה וכל  האוּ ר, על העוֹ מדת קדרה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ראה,
נמלח הּת בׁש יל  י וֹ תר  האוּ ר, על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌0ֶּמ תעכּ בת
יה וּ דה, ר בּ י ואמר האׁש . חמימ וּ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֵמרב
כּ ל  ה ּמ ים, בּ ין קיּ ם היה הרקיע ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִאלמלא
הוֹ ל# אלּ א כּ ּמ לח, נקּפ אים היוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים

הּמ ים. בּ ין מתקיּ ם ואינוֹ  ואינוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוסוֹ בב

ּבֹו מת ּכּון האדם ׁשל ׁשהרצֹון ּוכפי  ְְְִִֵֶֶַָָָָָּכמֹו
מלמעלה רּוח  עליו  ממׁשיְך ּכְך הּזה  ְְְִִֶַַַַָָָָָָּבעֹולם

ּבֹו ׁשּנד ּבק הרצֹון א ֹותֹו ְְִֶָָָּכמֹו

וג וֹ 'מי  ה' ּב הר ג-ד )יעלה בראשית:(כד, [זוהר ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌

וירא צט.)פ' עוֹ מדים](דף אדם ׁש בּ ני ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָימים
וכלּ ם נבראוּ  כּ לּ ם ׁש הרי הזּ ה, בּ עוֹ לם ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הם

ׁש נּ בראוּ  לנוּ  וּ מנּ ין למעלה . ?עוֹ מדים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌
קלט )ׁש כּ תוּ ב  י צּ רוּ .(שם ימים ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌3◌ָ◌

העוֹ לםוּ כ ׁש ּמ גּ יעים מן להעלוֹ ת היּ מים ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
לפני  קרבים כּ לּ ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ַהזּ ה,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העלי וֹ ן. ב )הּמ ל# א (מלכים ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
י שׂ ראל  ימי ויּ קרבוּ  למוּ ת. דוד ימי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַויּ קרבוּ 
בּ עוֹ לם הוּ א אדם בּ ן ׁש כּ אׁש ר מ 0וּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָלמוּ ת.
ה וּ א מה על מתבּ וֹ נן וֹלא מ ׁש גּ יח אינוֹ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה,
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למרמה:ד קדׁש וֹ : נׁש בּ ע וֹלא נפׁש י ל$וא נשׂ א ֹלא אׁש ר לבב וּ בר כּפ ים נקי ¨§§¦©©¦©¥¨£¤¨¨©¨§©§¦§¦§©§¦§¨
יהו�ה מאת ברכה מאֹלהי�י)א דּ וֹ רויׁש עוֹ :'וּ צדקה (דרשו)זה ¦¨§¨¨¥¥§Ÿ̈§¨¨¥¡¥¦§¤

ה וּ א כּ אלּ וּ  חוֹ ׁש ב  ויוֹ ם יוֹ ם  כּ ל אלּ א ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵעוֹ מד,
יוֹ צאת כּ ׁש הנּ ׁש מה ׁש הרי בּ ריקנ וּ ת, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵהוֹ ל#
דר # לאיזוֹ  יוֹ דעת ֹלא הזּ ה, הע וֹ לם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמן
למעלה לעלוֹ ת הדּ ר # ׁש הרי  אוֹ תּה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַמעלים 
מאירוֹ ת, העליוֹ נוֹ ת הנּ ׁש מ וֹ ת ׁש א וֹ ר  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְלמקוֹ ם
ׁש ה וּ א כּ מוֹ  ׁש הרי הנּ ׁש מוֹ ת, לכל נ ּת ן ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹלא
לאחר נמׁש # כּ # הזּ ה, בּ עוֹ לם עליו ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַממ ׁש י#

מּמ נּ וּ . ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא

הּק בּ "הבּ א אחר נמׁש # אדם  בּ ן  אם ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אחרי  ה זּ ה, בּ ע וֹ לם אחריו  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוּ תׁש וּ קתוֹ 
אחריו, נמׁש # הוּ א מּמ נּ וּ , כּ ׁש יּ וֹ צא  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶזה

א למעלה לעלוֹ ת דּ ר # לוֹ  אוֹ תּה ונוֹ תנים חר  ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
בּ עוֹ לם יוֹ ם כּ ל בּ רצוֹ ן  ׁש נּ מׁש # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְמׁש יכה

◌ֶ◌ַהזּ ה.

בּ עיראמר נפגּ ׁש ּת י  אחד י וֹ ם אבּ א, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
קדם, בּ ני מן ׁש היוּ  מאוֹ תם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַאחת 
י וֹ דעים ׁש היוּ  חכמה מאוֹ תּה  לי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואמר וּ 
ׁש ל  ספרים מוֹ צאים והי וּ  ראׁש וֹ נים, ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִמיּ מים
והיה אחד, ספר לי  וקרבוּ  ׁש לּ הם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה

בּ וֹ , מתכּ וּ ן כּ תוּ ב האדם ׁש ל ׁש הרצוֹ ן  ׁש כּ מוֹ  ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
רוּ ח  עליו  ממ ׁש י! כּ ! הזּ ה, בּ עוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ וֹ 
אם  בּ וֹ . ׁש נּ ד בּ ק הרצוֹ ן אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה
הוּ א  קד וֹ ׁש , עליוֹ ן לדבר  התכּ וּ ן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְרצ וֹ נוֹ 
אליו . למּט ה מלמעלה  ה דּ בר  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַממׁש י !
וּ מתכּ וּ ן  האחר  בּ צּ ד להתדּ בּ ק רצוֹ נוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואם
מלמעלה הדּ בר אוֹ תוֹ  את ממׁש י# הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַבּ וֹ ,
הדּ בר ׁש עּק ר אוֹ מרים והיוּ  אליו. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה
להתדּ בּ ק, וּ ברצוֹ ן וּ במע שׂ ה בּ דבּ וּ רים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּת לוּ י
הצּ ד  אוֹ תוֹ  למּט ה מלמעלה נמׁש # ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָוּ בזה
מעשׂ ים אוֹ תם כּ ל  בוֹ  וּ מצאנוּ  בּ וֹ . ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ דבּ ק 

וּ דברים וה ּמ זּ ל וֹ ת הכּ וֹ כבים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַועבוֹ ד וֹ ת
בּ הם להתכּ וּ ן  הרצוֹ ן ואי # להם, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הצטרכ וּ 
מי  זה כּ מוֹ  אליהם. אוֹ תם למׁש # ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ די 
הּק ד ׁש , בּ רוּ ח למעלה להדּ בק ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ צה
הלּ ב  וּ ברצוֹ ן וּ בד בּ וּ רים בּ מעשׂ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
אוֹ תוֹ  למ ׁש # הדּ בר ּת ל וּ י הדּ בר בּ אוֹ תוֹ  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלכוּ ן 
בּ אוֹ תוֹ  וּ להדּ בק  למּט ה מלמעלה  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאליו
נמׁש # אדם ׁש בּ ן כּ מוֹ  אוֹ מרים, והיוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר.
אוֹ תוֹ  מוֹ ׁש כים  גּ ם כּ # - הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
ׁש נּ דבּ ק  וּ בּמ ה הזּ ה. הע וֹ לם מן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ וֹ צא
נדבּ ק  כּ # - אחריו ונמׁש # הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
ואם בּ קד ׁש , - בּ קד ׁש  אם העוֹ לם . ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
מוֹ ׁש כים בּ קדׁש , אם בּ טמאה. - ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְבּ טמאה 
ונעשׂ ה למעלה בּ וֹ  ונדבּ ק הצּ ד  לאוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 
בּ ין  הּק בּ "ה לפני  לׁש ּמ ׁש  ׁש ּמ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌3◌ְממ נּ ה 
נדבּ ק  ׁש כּ # כּ מוֹ  מלאכים. ׁש אר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם
ׁש כּ תוּ ב  קדוֹ ׁש ים, אוֹ תם בּ ין ועוֹ מד ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

ג ) העמדים(זכריה בּ ין מהלכים ל# ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְונתּת י 
◌ֶ◌ֵ◌ָהאלּ ה.

מוֹ ׁש כיםּכ   בּ טמאה, אם זה. כּ מ וֹ  גּ ם  ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מהם כּ אחד ונעשׂ ה  הצּ ד לאוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 

אדם.לה בּ ני  נזקי נקראים והם עּמ ם, דּ בק  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הזּ ה, העוֹ לם מן ׁש יּ וֹ צא ׁש עה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ באוֹ תּה 
לגּ יה נּ ם אוֹ תוֹ  וׁש וֹ אבים אוֹ תוֹ  ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְלוֹ קחים
הּט מאה בּ ני את ׁש דּ נים מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
נדבּ ק  כּ # ואחר ור וּ חם, עצמם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּט מא וּ 
מ זּ יקי  מאוֹ תם כּ אחד מזּ יק וה וּ א  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם,
קר וֹ ב  זה דּ בר בּ ני, להם , אמרּת י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

להתרחק לכם יׁש  אבל  תוֹ רה, [מתוך ]לדברי  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הּס פרים יסטה[הללו]מאוֹ תם ׁש ֹּלא כּ די ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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סלה: יעקב פני% מבקׁש י עוֹ לםזדּ רׁש יו ּפ תחי והנּ שׂ אוּ  ראׁש יכם ׁש ערים שׂ אוּ  Ÿ§¨§©§¥¨¤©£Ÿ¤¨§§¨¦¨¥¤§¦¨§¦§¥¨
הכּ בוֹ ד: מל� יהו�חויבוֹ א הכּ בוֹ ד מל� זה יהו��מי וגבּ וֹ ר �עזּ וּ ז §¨¤¤©¨¦¤¤¤©¨§Ÿ̈¦§¦§Ÿ̈

הצּ דדים אוֹ תם וּ לכל  ה לּ לוּ  לעב וֹ דוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִלבּ כם 
וׁש לוֹ ם חס  ׁש ּמ א כּ אן ּת סט וּ [לא]ׁש אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

הּס פרים כּ ל  ׁש הרי הּק בּ "ה, עבוֹ דת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵמאחר
ׁש בּ ני  מ 0וּ ם האדם, בּ ני את מטעים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
יר ׁש וּ  הזּ וֹ  החכמה ויר0ת חכמים, היוּ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌3◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶקדם
ׁש כּ תוּ ב  הּפ ילגׁש ים, לבני ׁש נּ תן ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמאברהם

כה) לאברהם(בראשית  אׁש ר הּפ ילג ׁש ים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולבני 
בּ נוֹ  יצחק  מעל  וי ׁש לּ חם מּת נת אברהם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָנתן
כּ # ואחר קדם. ארץ אל  קדמה חי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְבּ עוֹ ד נּ וּ 
אבל  צדדים. לכּמ ה חכמה בּ אוֹ תּה  ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנמׁש כוּ 
כּ #, ֹלא יעקב , ׁש ל חלקוֹ  יצחק , ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶזרע 

לוֹ (שם)ׁש כּ תוּ ב  אׁש ר  כּ ל  את אברהם ויּ ּת ן ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
האמ וּ נה ׁש ל הּק דוֹ ׁש  חלק  זהוּ  ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְליצחק .
גוֹ רל  מאוֹ תוֹ  ויצא אברהם נד בּ ק ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ ּה 

בּ יעקב  כּ תוּ ב מה ה צּ ד. כח)?וּ מאוֹ תוֹ  (שם ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
יעקב  ואּת ה וכתוּ ב עליו, נצּ ב  ה' ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
להּמ ׁש # האדם צרי # כּ # מ 0וּ ם וגוֹ '. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַעבדּ י 
ׁש כּ תוּ ב  ּת מיד, בּ וֹ  וּ להדּ בק הּק בּ "ה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחר

י) תדבּ ק.(דברים  ◌ָ◌ְ◌ִוּ בוֹ 

כד )ראה,בּ א וגוֹ '.(תהלים ה ' בּ הר יעלה מי ְֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ׁש ֹּלא כּפ ים. נקי  וּ פר ׁש , חזר כּ # ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחר
בּ מה עּמ הם מחזיק וֹלא צלם, בידיו ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה
וֹלא בהם נטמא ׁש ֹּלא ועוֹ ד, צרי #. ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌0ֶֹּלא
אוֹ תם כּ מוֹ  הגּ וּ ף  את בהם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמט ּמ א
וזה לה ּט מא, בּ יּ דים עצמם את ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ טּמ אים
ׁש ֹּלא זה כּ מוֹ  לבב, וּ בר כּפ ים נקי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְהוּ א
אלּ א האחר  לצּ ד ול בּ וֹ  רצוֹ נוֹ  את ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵמוֹ ׁש #

הּק בּ "ה. עבוֹ דת אחר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהּמ ׁש #

נפׁש וֹ אׁש ר כּ תוּ ב נפ ׁש וֹ . ל 0וא נשׂ א ֹלא ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
- נפׁש י  ּפ ר ׁש וּ ה, והרי  נפׁש י , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקרא

נפׁש  ז וֹ  - נפׁש וֹ  האמוּ נה. צד  דּ וד, נפ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶזוֹ 
מן  יצא ׁש כּ אׁש ר מ0וּ ם מּמ ׁש . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
בּ מעשׂ ים ּת תע לּ ה ונפׁש וֹ  הזּ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ ין  ללכת בּ הם 0יּ תקיּ ם מה  על ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש רים,

ׁש נּ אמר כּ ל  כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש ים, (תהליםאוֹ תם ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
החיּ ים.קטז) בּ ארצ וֹ ת ה' לפני  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶאתהלּ #

ברכה י 7א נפׁש י, ל0וא נשׂ א ׁש ֹּלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
וגוֹ '. ה' ◌ְ◌ֵ◌ֵמאת 

הּקּב"ה למעלה הּצּדיק נׁשמת ׁשעֹולה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻּכיון 
ּפניו מק ּבלים  אבינּו יעקב  עם ְְֲִִִַַַָָָָֹיחד 

סלה מבקׁש י יעקב ו )פני  [זוהר:(כד, ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌

וירא  פ ' צט.)בראשית  מדרׁש(דף -ְִָ

כּ ל הּנעלם] י וֹ חאי, בּ ר  ׁש מעוֹ ן רבּ י  אמר  ֱֶַָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
בּ מקוֹ ם ׁש עוֹ מדת  כּ יון הצּ דּ יקים, ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מת
הּק בּ "ה לׁש בת, ׁש ראוּ יה הכּ בוֹ ד , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְׁש כינת
את וּ בּק רוּ  לכוּ  להם: ואוֹ מר לאבוֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵקוֹ רא
ׁש לוֹ ם ל וֹ  והק דּ ימוּ  ׁש בּ א, הצּ דּ יק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּפ לוֹ ני 
ֹלא העוֹ לם, רבּ וֹ ן אוֹ מרים: והם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמ0מי.
הבּ ן  הבּ ן. את לראוֹ ת ללכת  לאבּ א ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָראוּ י 
אביו. את ולדרוׁש  וּ להראוֹ ת לראוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָראוּ י 
ׁש היה אּת ה לוֹ : ואוֹ מר ליעקב קוֹ רא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוהוּ א

וקבּ ל ל# בּ נים, צער  פלוֹ ני [למדו]ל # ּפ ני  ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
זהוּ  ע ּמ #. אל# ואני לכאן, ׁש בּ א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק

כד )ׁש כּ תוּ ב סלה.(תהלים יעקב פני ! מבקׁש י ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌
רבּ י  אמר  מבקׁש י. אלּ א מב ּק ׁש , נאמר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶֹלא
זה ׁש כּ תוּ ב מׁש מע, הּפ סוּ ק מראׁש  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ִחיּ יא,

וגוֹ '. דּ רׁש ו ◌ְ◌ָ◌ְֹדּ וֹ ר

ּפ תחי שׂ אוּ  והנּ שׂ א וּ  רא ׁש יכם  ׁש ערים  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ז)ע וֹ לם וירא:(כד, פ' בראשית  (דף[זוהר ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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מלחמה: הכּ בוֹ ד:טגּ בּ וֹ ר מל� ויבא עוֹ לם ּפ תחי וּ שׂ אוּ  ראׁש יכם ׁש ערים שׂ אוּ  ¦¦§¨¨§§¨¦¨¥¤§¦§¥¨§¨Ÿ¤¤©¨
יהו�י הכּ בוֹ ד מל� זה הוּ א סלה:�מי הכּ בוֹ ד מל� הוּ א צבאוֹ ת ¦¤¤¤©¨§Ÿ̈§¨¤¤©¨¤¨

בּ 0ערים]קג :) נוֹ דע אמר , ׁש מעוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
ׁש ערים איזה ׁש נּ אמר בּ על ּה , כּ מוֹ  (תהלים? ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ּפ תחיכד ) והנּ שׂ א וּ  רא ׁש יכם ׁש ערים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְשׂ אוּ 
דּ רג וֹ תעוֹ לם  ׁש הם הלּ לוּ , ה0ערים וּ מ0וּ ם . ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  נ וֹ דע בּ גללם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נוֹ ת,
בּ וֹ . להתדּ בּ ק  יכוֹ לים ֹלא - ֹלא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְואם 

הוּ אבּ א אין האדם נׁש מת הרי מי [אין]ראה, ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
אברי  ידי על אלּ א  אוֹ תּה , לדעת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ כוֹ ל
אּמ נוּ ת ׁש עוֹ שׂ וֹ ת הדּ רגוֹ ת והם ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַהגּ וּ ף,
כּ # נוֹ דע . וֹלא נוֹ דע כּ # מ0וּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה.
מ0וּ ם נוֹ דע, וֹלא נוֹ דע הוּ א בּ ר וּ # ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
גּ נוּ ז  לרוּ ח, רוּ ח לנׁש מה, נׁש מה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש הוּ א

אב  הכּ ל . מן ׁש הםוטמיר  ה0ערים, בּ אוֹ תם ל ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  נוֹ דע ל נּ ׁש מה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ תחים

ּפ תחי שׂ אוּ  והנּ שׂ א וּ  רא ׁש יכם  ׁש ערים  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ז)עוֹ לם ויקהל :(כד, פ' שמות  (דף[זוהר ָ◌

לגן ]קצ"ו.) ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ כנס ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
נׁש מ וֹ ת אוֹ תן וכל  הגּ ן עצי  א וֹ תם כּ ל אז ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵעדן,

וא וֹ מרים, ּפ וֹ תחים כד )הצּ דּ יקים שׂ אוּ (תהלים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌
וגוֹ '. ראׁש יכם  ה כּ בוֹ דׁש ערים מל! זה מי  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

וּ בׁש עה ג וֹ '. ראׁש יכם ׁש ערים שׂ אוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְוגוֹ '.
לגוּ פן, חוֹ זר וֹ ת ׁש בּ ארץ הצּ דּ יקים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש מוֹ ת
מלאכים, אוֹ תם כּ ל בּ הם מחזיקים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָאז

קלד )ואוֹ מרים עבדי (שם כּ ל  ה' את בּ רכוּ  הנּ ה ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש אוֹ מר ה0לי ׁש י הּמ חנה ׁש זּ ה ולמדנ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְה'.

האחרוֹ נוֹ ת. ה0עוֹ ת בּ ארבּ ע זה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶאת 

מתנּׂשא ל ּסֹוף תֹורה, ּדברי  על עצמֹו המנּבל  ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָּכל
ּתֹורה אּלא ּכבֹוד  ואין - הּכבֹוד  מלְך ְְֵֶֶֶַָָָָָֹויבא 

ּפ תחי שׂ אוּ  והנּ שׂ א וּ  רא ׁש יכם  ׁש ערים  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ז)עוֹ לם  פנחס :(כד, פ ' ח"ג (דף[זוהר ָ◌

בּ אילן ]רנ"ג :) יׁש  ענפים ׁש כּ ּמ ה גּ ב על ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף 
ׁש הקדּ ימ וּ  אלּ וּ  - עליהם תאנים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה
ראׁש ים הם אלּ וּ  בּ כּ וּ רים. נקראים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה

נאמר ׁש לּ הם כּ דגמא כּ לּ ם . כד )ׁש ל (תהלים ֶ◌3◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
רא ׁש יכם. ׁש ערים מ)שׂ א וּ  מר וֹ ם(ישעיה שׂ אוּ  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

אלּ ה. ברא מי  וּ ראוּ  א)עיניכם שׂ אוּ (במדבר ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
י שׂ ראל . בּ ני  עדת כּ ל  רא ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶאת 

הםשׂ א וּ  אלּ וּ  ׁש ערים ראׁש יכם. ׁש ערים ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש היא בּ ינה, ׁש ל ׁש ערים ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחמ0ים
ׁש ל  - עוֹ לם ּפ תחי  וּ שׂ אוּ  מעלה. ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְיׁש יבה
ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי ׁש כּ ל מּט ה. ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְיׁש יבה

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  מתנ7א. לב ּס וֹ ף (משליבּ ּת וֹ רה, ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ עלי ל ) וּ בארוּ הוּ  בּ התנ7א. נבל ּת  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאם

תוֹ רה,ה ּמ ׁש נה דּ ברי על  עצמוֹ  המנ בּ ל כּ ל  , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ואין  הכּ בוֹ ד, מל! ויבא מתנ8א, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַל ּס וֹ ף

ּת וֹ רה  אלּ א ּת וֹ רה .כּ ב וֹ ד  ׁש לּ וֹ מד מי מכּ אן, ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
מל! נקרא כּ ב וֹ ד , תאמרׁש נּ קראת וֹלא . ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌

מל# א לּ א - יוֹ תר וֹלא הבּ א ע וֹ לם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
זה וּ מ0וּ ם רבּ וֹ נוֹ . בּ דמוּ ת עוֹ למ וֹ ת, ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני 
מל# זה מי  - אחת ּפ עמים. הּפ סוּ ק ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָכּ פוּ ל 
הכּ בוֹ ד . מל# זה הוּ א מי - ׁש ּת ים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהכּ בוֹ ד .

ראׁש יכם מהוּ  ראׁש יכם, ׁש ערים ?שׂ אוּ  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
העלי וֹ נה, הּמ ר כּ בה ח יּ וֹ ת אלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַּפ עמים.

ה ּת חּת וֹ נה. הּמ רכּ בה מהימנא)וחיּ וֹ ת רעיא .(ע"כ ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ּפהחּבּו ׁשּבעל לתֹורה  ׁשּבכתב  ּתֹורה  ר ְְְִִֶֶֶַָָָ

ּפ תחי שׂ אוּ  והנּ שׂ א וּ  רא ׁש יכם  ׁש ערים  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ז)עוֹ לם פנחס :(כד, פ' במדבר (דף[זוהר ָ◌

שׂ אוּ ]רנ"ג :) ואמר, ּפ ס וּ ק ּפ תח ׁש מעוֹ ן ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
בּ אר וּ הוּ  זה ּפ סוּ ק וגוֹ '. ראׁש יכם ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים
אלּ וּ  - ראׁש יכם ׁש ערים שׂ אוּ  אבל ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונתבּ אר.

IIתהלים IIזוהר 
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שׂ כל  ׁש ל ׁש ערים עלי וֹ נים, ׁש ערים ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵהם
- ראׁש יכם ׁש ערים. חמ 0ים ואלּ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן,

הם מי  הראׁש ים ואחד אלּ וּ  אחד  כּ ל  אלּ א ? ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
בּ זה זה ולעלוֹ ת להתּפ 0ט  ראׁש  ל וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֵיׁש 

בּ זה. זה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ להכּ לל 

ׁש עריםמצאנוּ  שׂ אוּ  חנוֹ #: ׁש ל בּ ספר וֹ  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש לּ מּט ה ׁש ערים הם אלּ וּ  -ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
אחר וֹ נים. ׁש ֹלׁש ה ואלּ וּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמהאב וֹ ת,
י שׂ ראל , אלפי  ראׁש י  הם אלּ וּ  - ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָראׁש יכם
ראׁש ים ואלּ וּ  העליוֹ נים, האבוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
ׁש הם אלּ וּ  וּ מ0וּ ם ׁש ערים. אוֹ תם ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל
על  אוֹ תם ונ וֹ טלים ׁש ּס וֹ בבים ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַאוֹ פנּ ים,
ראׁש יכם. ׁש ערים שׂ אוּ  אוֹ מרים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִכּ תפיהם,

למי  ראׁש יםשׂ אוּ , ׁש הם לראׁש יכם. ? ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ּפ תחי  והנּ שׂ א וּ  עליכם. ו ׁש וֹ לטים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם
הן  וארבּ ע האּמ הוֹ ת, אלּ וּ  - ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָעוֹ לם

◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה.

ׁש ל ויבוֹ א העלי וֹ ן הּמ ל# זה - הכּ ב וֹ ד מל # ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
כּ בוֹ ד , מאוֹ תוֹ  מל # ׁש הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהכּ ל,

ה וּ א וּ מי  ללּ בנה. צבאוֹ ת.ׁש ּמ איר  ה' ? ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מקוֹ ם לאיזה  הּת וֹ רהויבוֹ א, להכניס ? ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

וכיון  ׁש ראוּ י . כּ מוֹ  אחד  בּ חבּ וּ ר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ אר וֹ ן,
נכנסת הּת וֹ רה אז  למקוֹ מוֹ , נכנס  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה
עליוֹ נה ּת וֹ רה אחד, חבּ וּ ר וּ מתחבּ ר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ אר וֹ ן,
לפר ׁש  מתחבּ רוֹ ת ּפ ה, ׁש בּ על ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ תוֹ רה 

סת וּ מים. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים 

IIתהלים IIזוהר 
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עקא לכל

וגו' אשא נפשי ה' אליך א)לדוד כה ]:(כה , לפרק תהלים עידן[שימוש בכל בוקר בכל  אותו  יאמר
זה . "מי  מן י' "למען , מן ל ' "אליך , מן א' אל"י . שלו ושם וישתזיב. עקא  ליה דאית

IIתהלים IIשימוש

ּגמּור ּבקׁשר א ּׂשא נפׁשי  ה ' ְְִֵֶֶֶֶַַָָאלי ָך

א5א לדוד  נפׁש י  ה' א)אלי  [זוהר:(כה, ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

לך לך פ ' פז .)בראשית  ◌ָ◌ְבּ עוֹ דם](דף
אחד  ויהוּ די  ייסא רבּ י בּ הם ּפ גׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְהוֹ לכים

א וֹ מר, היּ הוּ די  אוֹ תוֹ  והיה כה)עּמ וֹ . (שם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
א8א  נפ ׁש י ה' אלי! ל ּמ הלדוד וכי  לדוד , . ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מזמוֹ ר לדוד  אוֹ  לדוד מזמוֹ ר כתוּ ב ?ֹלא ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
את דּ וד אמר  דּ רגּ תוֹ  בּ ׁש ביל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
נפׁש י  ה' אלי# בּ ׁש ביל וֹ . ׁש אמר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת
זוֹ  מי נפׁש י , למעלה. ה' אלי# ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶא7א,

דוד,[אשא]?נפׁש י  הדּ רגּ ה[הוא]זה ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ מ וֹ  אעלה, - א7א ׁש אמרנוּ . ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה 

קכא)ׁש נּ אמר ההרים.(שם אל עיני א 7א ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ימיו  כּ ל  מׁש ּת דּ ל היה ׁש דּ וד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
למעלה להתע ּט ר דּ ר גּ תוֹ  את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת 

כּ ראוּ י . ׁש לם בּ ק ׁש ר  ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתק 0ר 

וי"ו מא ֹות חּוץ  הא ֹותּיֹות ּכל יׁש זה  ְְִֵֶֶֶָָָּבפרק 
וסדר ה ּבקר ה ׁשּכמת ה ּיֹום , סדר ְְֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּדּוע,

ּותפילין  ּתפּלה  ְְִִִַָה ּיֹום

וכו 'לדוד א5א נפ ׁש י ה ' א-ב )אלי   :(כה, ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

במדבר  פ' במדבר ק"כ:)[זוהר  ◌ִ◌ַרבּ י ](דף 
ּפ תח , כה)ׁש מעוֹ ן ה'(תהלים אלי# לדוד ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

ראה מה וגוֹ '. בטחּת י בּ # אֹלהי  א7א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י 
כּ כה זה ׁש בח לס דּ ר  ה0בחיםדוד  וכל  ? ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש אין  חסר , וזה ׁש למים, כּ לּ ם בּ א"ב, ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

ו' אּפ יםבּ וֹ  על לּפ ל  זה סדּ וּ ר  ולּמ ה אלּ א? ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
בּ ׁש עה החברים. בּ ין גּ נוּ ז הוּ א עליוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶסוֹ ד

הלּ ילה, הּת ח ּת וֹ ן (ושולט )ׁש נּ כנס  העץ ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌
הכּ ל . וּ מכּס ה ענפיו ּפ וֹ רשׂ  בּ וֹ , ּת לוּ י ֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּמ ות
טוֹ עמים העוֹ לם בּ ני וכל מחׁש י #, כּ # ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועל
ּפ קדוֹ ן  ונ וֹ תן אדם וּ מקדּ ים ה ּמ ות, ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַטעם
וּ מ0וּ ם בּ פּק ד וֹ ן. בּ יד וֹ  וּ מפקיד ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַנפׁש וֹ ,
הּפ ּק דוֹ ן  ח וֹ זר  בּ פ ּק דוֹ ן, אוֹ תם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ קח
כּ ׁש ּמ גּ יע  הבּ קר. ׁש ּמ גּ יע בּ ׁש עה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלבעליו
את לבר# צרי # ּפ קדוֹ נוֹ , אליו וחוֹ זר ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַהבּ קר
העלי וֹ ן. ה נּ אמן ׁש הוּ א הוּ א, בּ רוּ # ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מתעּט ר הכּ נסת, לבית נכנס  ׁש ּק ם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי
נכנס  ציצית, בּ כ ּס וּ י מתכּ ּס ה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ תפלּ ין,
כּ # אחר  בּ ּת חלּ ה, בּ ּק רבּ נוֹ ת עצמוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מטהר
ׁש בחי  ׁש ל בּ ּס דּ וּ ר  מלכוּ ת על עליו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמקבּ ל
וּ בס דּ וּ ר מלכוּ ת. על  ׁש ל ס דּ וּ ר  ׁש הם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָדוד,
כּ # אחר על. אוֹ תוֹ  עליו מׁש רה זה ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש בח
לקׁש רם מעמד , וּ תפלּ ה מיּ ׁש ב , ּת פלּ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִסדּ וּ ר

◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד .

ׁש ּת פלּ הבּ א  גּ ב  על אף הדּ בר, סוֹ ד ראה ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ּת לוּ י  הכּ ל  - הּפ ה ודבּ וּ ר בּ מלל ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְּת לוּ יה
בּ ד בּ וּ ר כּ # אחר בּ ּת חלּ ה, הּמ עשׂ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ עּק ר

מעשׂ ה איזה הּפ ה. אוֹ תוֹ וּ במלל אלּ א ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ ּת חלּ  האדם ׁש עוֹ שׂ ה ּת פלּ המעשׂ ה  כּ מוֹ  ה ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש יּ ראה עד ּת פלּ ה, אדם יתּפ לּ ל וֹלא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְזוֹ .
מעשׂ ה הּת פלּ ה. כּ מוֹ  בּ ּת חלּ ה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה
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מעשה)ראׁש וֹ ן -(בראשונה  קם ׁש אדם בּ ׁש עה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
יקבּ ל כּ ! ואחר בּ ּת חלּ ה , עצמוֹ  לטהר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי !

זה  על מצוה.עליו ּפ ריסת ראׁש וֹ  על יפרשׂ  , ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ּת פלּ ין, ׁש הם היּ חוּ ד , קׁש ר י ּק ׁש ר כּ # ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר

תפלין,) וּ לתּק נם(מהו יד, וׁש ל ראׁש  ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
ׁש בּ ארנוּ  כּ פי הלּ ב, ועל  בּ שׂ מאל אחד ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ קׁש ר

ב ) השירים וגוֹ '.(שיר  לראׁש י  ּת חת ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְשׂ מאלוֹ 
ח)וכת וּ ב כּ חוֹ תם(שם לבּ # על כחוֹ תם שׂ ימני ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הּמ עשׂ ה וזהוּ  בּ ארנוּ . והרי זרוֹ ע#. ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַעל
נכנס  ׁש אדם בּ ׁש עה כּ #, אחר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בּ ּת חלּ ה.
בּ ּת חלּ ה עצמ וֹ  יטהר  הכּ נסת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלבית
עליו  יקבּ ל  כּ # אחר הּפ ה. בּ דבּ וּ ר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּק רבּ נוֹ ת,

ראׁש וֹ  על לפר שׂ  זה, מלכוּ ת מצוה)על (פרישת ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֹ
ׁש ּפ וֹ רס  הּמ עשׂ ה כּ מ וֹ  הּמ ל#, דּ וד  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ ׁש בחי 
ּת פלּ ת כּ # אחר מצוה. ּפ רישׂ ת ראׁש וֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַעל
ּת פלּ ת כּ # ואחר יד, ׁש ל  ּת פלּ ין כּ נגד ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ִמיּ ׁש ב
וזה ראׁש . ׁש ל ּת פלּ ין כּ נגד ׁש היא ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵמעמד
בּ מעשׂ ה ודּ אי דבּ וּ ר . כּ מוֹ  מעשׂ ה זה. ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
את ּפ וֹ גם ואם הּת פלּ ה. ּת לוּ יה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְודבּ וּ ר
ׁש 0וֹ רה מק וֹ ם מ וֹ צא ֹלא הדּ בּ וּ ר ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ ע שׂ ה,
הה וּ א האיׁש  ונפגּ ם תפלּ ה , ֹלא וזוֹ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְבּ וֹ ,

וּ למּט ה , אלא)למעלה עוד, ׁש צּ רי#(ולא  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וזוֹ הי  עליו, דּ בּ וּ ר וּ למלּ ל  מעשׂ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלהרא וֹ ת 
בּ תפלּ תוֹ , ׁש ּפ וֹ גם לאי ׁש  אוֹ י ׁש למה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

כּ תוּ ב עליו רבּ וֹ נוֹ , א)עבוֹ דת תבוֹ אוּ (ישעיה כּ י  ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
איננּ י  תפלּ ה תרבּ וּ  כּ י גּ ם וגוֹ '. ּפ ני  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵלראוֹ ת
תלוי . הדבר וּ בדבּ וּ ר  בּ מעשׂ ה  שהרי  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ מע .

כּ #,בּ א תפ לּ וֹ ת עוֹ שׂ ה ׁש אדם כּ יון ראה, ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
היּ ח וּ ד , ק ׁש ר  וקוֹ ׁש ר  וּ בד בּ וּ ר , ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ ה
עליוֹ נים מתבּ רכים ידוֹ  ׁש על ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
להרא וֹ ת האדם צרי# ואז ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים.
כּ אלּ וּ  עמידה, ּת פלּ ת ׁש ּס יּ ם אחרי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַעצמוֹ ,
החיּ ים מעץ  נפרד  ׁש הרי הע וֹ לם, מן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפטר 

ׁש החזיר הּמ ות, עץ לאוֹ תוֹ  רגליו לוֹ וכנּ ס  ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  מט )ּפ קד וֹ נוֹ , ויּ אסף (בראשית ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֹ

חטאיו  על הוֹ דה ׁש הרי הּמ ּט ה, אל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַרגליו
עליהם. ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתּפ לּ ל

הּמ ות,עכׁש ו  עץ לאוֹ תוֹ  להתכּ נּ ס צרי# ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
אליו, ולוֹ מר נפׁש יולנּפ ל ה' אלי ! ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

כּ עתא8א  בּ פּק ד וֹ ן. ל# נתּת י  בּ התחלה . ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וד בּ וּ ר מעשׂ ה ועשׂ יתי היּ חוּ ד את ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּק ׁש רּת י
נפׁש י  הרי חטאי , על והוֹ דיתי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י

בּ ודּ אי. ל# כּ א לּ וּ מסרּת י עצמוֹ  אדם  ויראה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
מהעוֹ לם  הּמ ותנפטר למקוֹ ם מסר ׁש נּ פׁש וֹ  , ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

עץ  ׁש וּ א"ו וא"ו, בּ וֹ  אין כּ # מ0וּ ם ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה,
בּ א וזה הוּ א. הּמ ות עץ וזה הוּ א, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים

הדּ בר  ׁש ּס וֹ ד סוד להׁש מיענוּ , להשמיענו בא (מה ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עד הדבר ) מתכּ ּפ רים  ׁש ֹּלא חטאים ׁש יּ ׁש  -ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מהעוֹ לם , האדם  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פטר
עד (ישעיהכב ) לכם הזּ ה העון יכּפ ר ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌3◌ְ◌ִאם

וּ מסר למוּ ת ודּ אי  עצמוֹ  נתן  וזה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌3◌ְּת מתוּ ן .
בּ לּ ילה, כּ מ וֹ  בּ פּק דוֹ ן ֹלא זה, למקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 
זה ותּק וּ ן ודּ אי . מהעוֹ לם ׁש נּ פטר כּ מי  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ואז הלּ ב, בּ כוּ נת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי#
אׁש רי  חטאיו. על  לוֹ  וּ מכּפ ר עליו ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמרחם
לרבּ וֹ נוֹ  ולעבד לפּת וֹ תוֹ  ׁש יּ וֹ דע ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָהאיׁש 
לפ ּת וֹ ת ׁש בּ א למי אוֹ י הלּ ב. וּ בכוּ נת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן
כּ מ וֹ  ברצוֹ ן, וֹלא רחוֹ ק, בּ לב ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלרבּ וֹ נוֹ 

עח)ׁש נּ אמר  בּ פיהם(תהלים ויפ ּת וּ הוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
עּמ וֹ . נכוֹ ן ֹלא ולבּ ם לוֹ  יכ זּ בוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ בלׁש וֹ נם

אוֹ מר כה)הוּ א א8א (שם נפ ׁש י ה' ,אלי ! ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
גּ וֹ רם זה רחוֹ ק, בּ לב אלּ א דּ בריו, כּ ל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוֹלא
הגּ יעוּ  ׁש ֹּלא טרם מהעוֹ לם להסּת לּ ק ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעליו
בּ עוֹ לם מתעוֹ רר זה  ׁש אילן בּ זמן  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָימיו ,
נפׁש וֹ  להדבּ יק אדם צרי# ולכן דּ ין. ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת 
כּ וֹ זב, בּ רצוֹ ן אליו יבא וֹלא בּ ר בּ וֹ נ וֹ , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוּ רצ וֹ נוֹ 
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יהו�ד  לּמ דני:�דּ רכי% ארחוֹ תי% כּ יההוֹ דיעני ולּמ דני באמּת % הדריכני §¨¤§Ÿ̈¦¥¦Ÿ§¤©§¥¦©§¦¥¦©£¦¤§©§¥¦¦

אֹלהי היּ וֹ ם:'אּת ה כּ ל קוּ יתי אוֹ ת% יהו�ויׁש עי רחמי% �זכר ©¨¡¥¦§¦§¦¦¦¨©§Ÿ©£¤§Ÿ̈

ׁש כּ תוּ ב קא )מ0וּ ם לנגד(שם יכּ וֹ ן ֹלא ׁש קרים דּ בר ִ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
יכּ וֹ ן ֹלא זּ ה מה מתקיןעיני. ׁש הוּ א בּ ׁש עה ? ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

קוֹ ל הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  מן רחק  ולבּ וֹ  לזה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַעצמוֹ 
עיני. לנגד יכּ וֹ ן ֹלא ואוֹ מר : צרי#(למה )יוֹ צא  זה ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ׁש יּ תּת ּק ן . ר וֹ צה אינוֹ  יכּ וֹ ן, ֹלא  עצמוֹ , את  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלתּק ן
וֹלא ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ם ליחד בּ א הוּ א אם ׁש כּ ן ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל
בּ עוֹ לם הצּ דּ יקים ׁש ל  חלקם  אׁש רי כּ ראוּ י. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְמיחד וֹ 

כּ תוּ ב עליהם  ה בּ א, וּ בעוֹ לם סו)הזּ ה וּ באוּ (ישעיה  ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
את וכתוּ ב וראוּ  וג וֹ '. קמ )כּ בוֹ די א#(תהלים ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ונׁש ק אלעזר רבּ י בּ א וגוֹ '. לׁש מ# יוֹ דוּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
לׁש מע רק לעוֹ לם באתי ֹלא אלמלא ואמר , ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָיד וֹ 
חלקי אׁש רי יה וּ דה, ר בּ י אמר  לי. דּ י - אלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים 
בּ רוּ # בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש נּ ד בּ קים  ישׂ ראל , חלק  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוא ׁש רי

ׁש כּ ת וּ ב ד )הוּ א, וג וֹ '.(דברים  הדּ בקים (ישעיה ואּת ם ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
אמןס ) לעוֹ לם ה' בּ רוּ ; וג וֹ '. צדּ יקים כּ לּ ם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ֵ◌ַ◌ְועּמ #

ואמן . אמן לעוֹ לם  ה' ימֹל# ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְואמן.

ּבי"ת ּבאל "ף  - אּפים נפילת היא  ְְִִִֵֶֶַַַַמה 

א5א לדוד  נפׁש י  ה' א)אלי  [זוהר:(כה, ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

תרומה  פ' נב.)חדש נפילת](דף היא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַמה
0עשׂ האּפ ים מה כּ ל ׁש עוֹ שׂ ה ּפ ר ׁש וּ ה, הרי ? ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וּ נפילת וּ בּק ׁש וֹ ת ותחנוּ נים  ּת פלּ ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹמׁש ה,
ׁש כּ תוּ ב ט )א ּפ ים, ה'.(דברים לפני  ואתנ ּפ ל ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

לתוֹ # ונכנס ּת פלּ תוֹ , ׁש ּמ סיּ ם אחר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲאבל
נקׁש רת והכּ לּ ה העליוֹ נוֹ ת , הדּ רגוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תן
וי וֹ רד  והוֹ איל למּט ה. לרדת יׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌3◌ְבּ כלּ ם ,
בּ יתא. בּ אלפא אּפ ים נפילת צרי# ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,

הּט עם ּת פלּ תוֹ מה  ׁש התּפ לּ ל ׁש כּ יון מ0וּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
את מראה והלאה מכּ אן חטאוֹ , על ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוהוֹ דה

בּ אהבה. לאדוֹ נוֹ  נפׁש וֹ  ׁש ּמ סר (תהליםעצמוֹ  ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
לוֹ כה) ונוֹ ח א7א. נפ ׁש י ה' אלי# ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְלדוד 

לוֹ  וע וֹ שׂ ה הּמ ות, בּ וֹ  ׁש 0וֹ רה הצּ ד ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאוֹ תוֹ 
רז  יׁש  בּ יתא בּ אלפא זה, כּ ל ועם נחת . ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה
וא"ו, אין זוֹ  בּ יתא בּ אלפא לחכמים. ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרזים

והינ וּ  בּ מקוֹ מוֹ , ּפ "א בּ ּה  ּפ דה(שם)ויׁש  ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
הם, ּפ עמים ר ' כּ # אחר י שׂ ראל . את ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים

הּט עם מה קוֹ "ף. בּ ּה  ׁש נּ פילה ?ואין מ-וּ ם  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
רצוֹ נוֹ , לכ וּ ן צרי! למוּ ת, אדם ׁש נּ מסר ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ וֹ ,
בּ וֹ  ׁש -וֹ רה  ה צּ ד  לאוֹ תוֹ  ר וּ ח נחת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְולעשׂ וֹ ת

וּ בהרים,הּמ ות  בּ חרבוֹ ת קוֹ ף ׁש עוֹ שׂ ה  כּ מוֹ  , ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לפני  ׁש ּמ ת ונראה ׁש ּמ ת, עצמוֹ  את ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַמראה
ׁש אוֹ תּה  כּ יון  מּמ נּ ה. ׁש ּפ וֹ חד אחת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַחיּ ה
ולנׁש # להרגוֹ  וחוֹ ׁש בת אליו , קרבה ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהח יּ ה
מת, כּ מוֹ  לארץ נוֹ פל  אוֹ תוֹ  רוֹ אה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶאוֹ תוֹ ,

אז  מת, ׁש הוּ א וֹלאוחוֹ ׁש בת לאחוֹ ריה ׁש בה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
האוֹ תיּ וֹ ת ׁש ּת י  הס ּת לּ קוּ  ולכן בּ וֹ . ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנלחמת
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  רק  בּ הן מ כּ יר ׁש אין  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ לוּ ,
ישׂ ים הלּ ב בּ רצוֹ ן זה, כּ ל ועם לב דּ וֹ . ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א
את ל וֹ  ׁש ּמ סר  הוּ א בּ רוּ # לּק ד וֹ ׁש  עצמוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶאת
מחׁש יב  ה וּ א  בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  בּ אהבה. ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 
ולכן  נׁש מתוֹ . את מּמ נּ וּ  נטל כּ אלּ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעליו
ׁש יּ אמר בּ ׁש עה מת כּ מוֹ  בּ ארץ לּפ ל  ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ָצרי#

אּפ ים, ׁש עוֹ שׂ ה נפילת חטאים ׁש יּ ׁש  מ-וּ ם ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
כּ כּ ת וּ ב בּ מות, אלּ א מתכּ ּפ רים  ׁש אין  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָאדם 

כב ) וכעת,(ישעיה וגוֹ '. הזּ ה העון יכּפ ר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌.◌ְ◌ִאם
את  הוּ א  בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ טל  לוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש נּ חׁש ב
אוֹ תּה  בּ רצוֹ ן, אוֹ תּה  נתן וה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתוֹ ,
וּ מׁש לים חטאיו, על  לכּפ ר עוֹ מדת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה0עה
ׁש נּ תבּ אר. הצּ ד אוֹ תוֹ  ואת הצּ דדים, כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת

הּמ ה זכר מע וֹ לם ּכ י וחסדי  ה' רחמי   ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ו ) בראשית:(כה , פ' בראשית  לז .)[זוהר ](דף

IIתהלים IIזוהר 
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הּמ ה: מעוֹ לם כּ י אּת הזוחסדי% לי זכר כּ חסדּ % ּת זכּ ר אל וּ פׁש עי נעוּ רי חּט אות ©£¨¤¦¥¨¥¨©Ÿ§©§¨©©¦§Ÿ§©§§§¨¦©¨

יהו� טוּ ב% יהו�ח:�למען ויׁש ר בּ דּ ר�:�טוֹ ב חּט אים יוֹ רה כּ ן על §©©§§Ÿ̈§¨¨§Ÿ̈©¥¤©¨¦©¨¤

דּ רכּ וֹ :ט ענוים וילּמ ד ׁש ּפ ט בּ ּמ  ענוים יהו�יידר� ארחוֹ ת ואמת�כּ ל חסד ©§¥£¨¦©¦§¨¦©¥£¨¦©§¨¨§§Ÿ̈¤¤¤¡¤

ועדתיו: בריתוֹ  יהו�יאלנצרי ׁש מ% לעוֹ נ�למען הוּ א:וסלחּת  רב כּ י י §Ÿ§¥§¦§¥Ÿ¨§©©¦§§Ÿ̈§¨©§¨©£¦¦©

יהו�יב ירא האיׁש  זה יבחר:�מי בּ דר� וזרעוֹ יגיוֹ רנּ וּ  ּת לין בּ טוֹ ב נפׁש וֹ  ¦¤¨¦§¥§Ÿ̈¤§¤¤¦§¨©§§¨¦§©§

וּ מעוֹ לם היוּ , מּמ ׁש  מעוֹ לם אמר , חיּ יא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם לקח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה

ׁש נּ אמר צדכּ מוֹ  של גבורים וגברים  היו, [זה  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
השם , אנשי כתוב ולא שם, אנשי  שכתוב היו, הרע 

כתוב] זה  כמו  שם , אנשי  כה)אלא  ֹ◌ְזכר(תהלים
הּמ ה  מעוֹ לם כּ י וחסדי! ה' מעוֹ לםרחמי ! . ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם לקח  ׁש לּ מּט ה וּ מעוֹ לם  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַודּ אי.
להיוֹ ת ראׁש וֹ נים אבוֹ ת  והם ה וּ א . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָבּ רוּ #
הּמ ה כּ אן גּ ם למעלה. קד וֹ ׁש ה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶמר כּ בה
לקח ודּ אי מעוֹ לם מע וֹ לם. אׁש ר ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ַהגּ בּ רים
אמר, יצחק  ר בּ י הוּ א. בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם

ׁש לּ ׁש ֹלמה,[ומהו]מעוֹ לם  מּט תוֹ  זוֹ  ? ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֹ
ג )ׁש כּ תוּ ב רבּ י (שיר  לּה . סביב גּ בּ וֹ רים ׁש 0ים ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

האֹלהים בּ ני נקראוּ  כּ לּ ם אמר , [שהריאחא ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
התבשמה] לא  .עדין 

– הּמה מעֹולם ּכי  וחסדי ְך ה' רחמי ְך ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹזכר
ויעקב אברהם ְְְֲִַַָָֹּבזכ ּות

הּמ ה זכר מע וֹ לם ּכ י וחסדי  ה' רחמי   ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ו ) שמיני:(כה, פ' ויקרא  ל"ח.)[זוהר  ](דף 

כה)כּ תוּ ב כּ י(תהלים  וחסדי! ה' רחמי! זכר  ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
הּמ ה  יעקב.מע וֹ לם  זה - רחמי # זכר  . ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ

הּמ ה, מעוֹ לם כּ י  אברהם. זה - ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַוחסדי #
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם נטל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵוּ מעוֹ לם
מרכּ בה מהם ועשׂ ה למעלה , אוֹ תם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְוהעלה
ׁש הי  וּ מ 0וּ ם העוֹ לם. על להגן וּ קדוֹ ׁש ה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

על  וּ לרחם להגן אוֹ תם זוֹ כר הוּ א ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵמעוֹ לם,
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  נוֹ טל כן כּ מ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
אוֹ תם וּ מעלה העוֹ לם מן ה צּ דּ יקים ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶאת

העוֹ לם. על להגן כּ די ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

יצחק ואם כּ אן  נזכּ ר ֹלא לּמ ה ?ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מאוֹ תם לה ּפ רע נׁש אר ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לבניו. פ)ׁש ּמ ציקים עוֹ ררה(שם ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וכתוּ ב  גּ ב וּ רת#. מב )את כּ גּ בּ וֹ ר(ישעיה  ה' ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

וזהוּ  וגוֹ '. קנאה יעיר מלחמוֹ ת כּ איׁש  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵיצא
אוֹ מר, חיּ יא ר בּ י מכּ אן. ׁש הסּת לּ ק ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
יעקב  הם א לּ וּ  - וחסדי# ה' רחמי # ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְזכר
עלינוּ . להגן אוֹ תם ׁש צּ ריכים  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואברהם,
קרבוֹ ת, לעשׂ וֹ ת כּ די  ע וֹ מד יצחק  ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל

עּמ ם. אוֹ תוֹ  צריכים ֹלא כּ # ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם

ׁש כּ ׁש בּ ראדּ בר  הּמ ה, מעוֹ לם כּ י אחר  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
נטל  העוֹ לם, את  הוּ א בּ רוּ # ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש ֹּלא ראה העוֹ לם . את בּ וֹ  וקיּ ם  יצחק ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת
והעמיד  אברהם את נטל לבדּ וֹ , לעמד ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העוֹ לם. את מב )בּ וֹ  אלּ ה(בראשית ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
אל  בּ הבּ ראם, והארץ  ה0מים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְתוֹ לדוֹ ת
ראה בּ אברהם. א לּ א בּ הבּ ראם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִּת קרי 
וׁש ּת ף  יעקב את  לקח ק יּ וּ ם, יוֹ תר ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש צּ ריכים
זהוּ  הע וֹ לם. את וקיּ ם יצחק, עם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאוֹ תוֹ 
ארץ  אֹלהים ה' עשׂ וֹ ת בּ יוֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
התקיּ ם ויעקב בּ אברהם זה ועל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוׁש מים.

הּמ ה. מעוֹ לם כּ י - כּ # וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

IIתהלים IIזוהר 
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ארץ: יהו�ידיירׁש  להוֹ דיעם:�סוֹ ד וּ בריתוֹ  אלטוליראיו ּת מיד עיני ¦©¨¤§Ÿ̈¦¥¨§¦§¦¨¥©¨¦¤

רגלי:�יהו� מרׁש ת יוֹ ציא הוּ א אני:טזכּ י ועני יחיד כּ י וחנּ ני אלי ּפ נה §Ÿ̈¦¦¥¤¤©§¨§¥¥©§¨¥¦¦¨¦§¨¦¨¦

א ֹות ז ֹו אֹומר הוי - ה ּתֹורה  ׁשל  העלי ֹון ְֱֵֵֶֶַָָס ֹוד 
קדׁש ְִֶֹּברית

להוֹ דיעםסוֹ ד וּ ברית וֹ  ליראיו  יד )ה' :(כה , ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ויחי פ ' בראשית  רלו:)[זוהר ◌ָ◌ְבּ סוֹ דם](דף 
ואמר, ּפ תח אבּ א ר בּ י  וג וֹ '. נפׁש י  ּת בא  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַאל

כה) ה'(תהלים סוֹ ד  וגוֹ '. ליראיו ה' ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִסוֹ ד
נתן  ֹלא הּת וֹ רה ׁש ל העליוֹ ן  הּס וֹ ד - ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִליראיו
חטא, יראי לאוֹ תם אלּ א הוּ א בּ רוּ # ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
סוֹ ד  להם מתגּ לּ ה חטא, יראי ׁש הם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִוּ מי
ׁש ל  העליוֹ ן סוֹ ד וּ מיהוּ  ּת וֹ רה. ׁש ל  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן

קד ׁש ,הּת וֹ רה בּ רית אוֹ ת ז וֹ  א וֹ מר הוי ? ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌
ולוי  ׁש מע וֹ ן קד ׁש . בּ רית ה' ס וֹ ד ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת
ׁש כם בּ אנׁש י  זה סוֹ ד  על  עצמם ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהטריחוּ 

ויקבּ  עצמם זה,ׁש יּ ּמ וֹ ל וּ  ס וֹ ד עליהם  ל וּ  ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ מעשׂ ה ועוֹ ד, ׁש בּ מרמה. מעיד  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוהּפ סוּ ק 
הזּ ה. הּס וֹ ד  את ׁש ּפ סל סלוּ א בּ ן ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִזמרי 
זוֹ  מי  נפׁש י. ּת בא  אל בּ ס וֹ דם אמר, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְויעקב

בּ בּ ריתנפׁש י  ונאחזת ׁש נּ כנסת נפ ׁש  זוֹ  ? ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
צרוֹ ר נפׁש  ונקראת למעלה, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה

◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים.

וׁשתים ארּבעים ׁשם ׁשל קדֹוׁש (מ "ב)ּבׁשם  ְְְִִִֵֵֶַָָֹ

העֹולם  נברא ְִִָָָאֹות ּיֹות

להוֹ דיעםסוֹ ד וּ ברית וֹ  ליראיו  יד )ה' :(כה , ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

פקודי פ ' שמות  רל"ד.)[זוהר רבּ י ](דף ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח 
ואמר, אחריו כה)יהוּ דה ה'(תהלים ס וֹ ד ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הרי  זה ּפ סוּ ק להוֹ דיעם. וּ בריתוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִליראיו
סוֹ ד  אוֹ תוֹ  - ליראיו ה' סוֹ ד אבל  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ הוּ ,

בּ גניזוּ ת, ׁש עוֹ מד וגנוז)עלי וֹ ן סתום ֹלא(שהוא ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מהּק דוֹ ׁש  יראים ׁש הם ליראיו, אלּ א  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵעוֹ מד

לאוֹ תם ראוּ יים והם ּת מיד, הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ רוּ #
סוֹ דוֹ ת אוֹ תם וׁש יּ היוּ  עליוֹ נים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶסוֹ דוֹ ת
מ0וּ ם כּ ראוּ י, וּ בנסּת ר  בּ גניז וּ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
וּ בריתוֹ  אבל עליוֹ נים. סוֹ דוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הם
בּ ברית עוֹ מד  ׁש ה וּ א  הּס וֹ ד  - ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלהוֹ דיעם
מקוֹ ם ׁש הוּ א מ 0וּ ם להוֹ דיעם, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ,

ולדעת. להגּ לוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ מד 

סוֹ דוֹ תועוֹ ד, ׁש הם - ליראיו ה ' סוֹ ד  ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
יראי  ואוֹ תם בּ יראה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ מדים
עליוֹ נים. ס וֹ דוֹ ת בּ אוֹ תם בּ הם יראים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵחטא
וּ לפר ׁש  לדעת - להוֹ דיעם וּ בריתוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
עוֹ מדים ה דּ ברים ׁש אוֹ תם מ0וּ ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים,

◌ֵ◌ְלפרוּ ׁש .

נחקק בּ א  אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים בּ ארבּ עים וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ׁש ל  עטרה וכלּ ם והתק יּ ם, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
עוֹ לוֹ ת כּ ׁש ּמ צטרפוֹ ת, הּק ד וֹ ׁש . ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַה0ם
למּט ה, ויוֹ רדוֹ ת  ׁש לּ מעלה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָבּ אוֹ תיּ וֹ ת
העוֹ לם, צדדי  בּ ארבּ עת בּ עטרוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתע ּט ר וֹ ת
האוֹ תיּ וֹ ת יצאוּ  כּ # אחר  להתק יּ ם. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְויכ וֹ ל
בּ עוֹ לם וּ מּט ה, למעלה העוֹ לם את ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָוּ בראוּ 

ונקראים ה ּפ ר וּ ד , וּ בעוֹ לם השיריםהיּ ח וּ ד (שיר  ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ ׁש צּ ד ב ) ׁש נּ ׁש קים, הּפ ר וּ ד  הרי בתר , ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָהרי 

הּמ ים ואז אליו, לקרב  מתחיל  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהדּ רוֹ ם
ׁש וֹ פע, ׁש לּ מעלה הזּ ה וּ בכּ ח ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְׁש וֹ פעים,
עוֹ לה כּ ׁש הּמ חׁש בה בּ שׂ מחה. הוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
הּט מירים, כּ ל  מּט מיר ה7מחה ׁש ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ רצוֹ ן
וּ מתקרבים אחד, זהר מּת וֹ כּה  וׁש וֹ פע ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע
ארבּ עים ואוֹ תן ּפ רׁש וּ ה. והרי בּ זה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
נברא וּ בהן עליוֹ ן , סוֹ ד הן אוֹ תיּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים
והן  הּת ח ּת וֹ ן, והעוֹ לם העליוֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

IIתהלים IIזוהר 
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הוֹ ציאני:יז מּמ צוּ קוֹ תי הרחיבוּ  לבבי חּט אותי:יחצרוֹ ת לכל ושׂ א ועמלי עניי ראה ¨§¨¦¦§¦¦§©¦¥¦§¥¨§¦©£¨¦§¨§¨©Ÿ¨

שׂ נאוּ ני:יט חמס ושׂ נאת רבּ וּ  כּ י אוֹ יבי חסיתיכראה כּ י ׁש  אבוֹ  אל והצּ ילני נפׁש י ׁש מרה §¥§©¦¨§¦§©¨¨§¥¦¨§¨©§¦§©¦¥¦©¥¦¨¦¦

קוּ יתי%:כאב�: כּ י יצּ רוּ ני ׁש ר וי אֹלהיםכבּת ם צרוֹ תיו:'ּפ דה מכּ ל ישׂ ראל את ¨Ÿ¨Ÿ¤¦§¦¦¦¦¦§¥¡¦¤¦§¨¥¦Ÿ¨¨

ועל העוֹ למ וֹ ת . כּ ל  וסוֹ ד סוֹ דהּק יּ וּ ם  ׁש הן ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
וּ ברית וֹ  ליראיו ה ' סוֹ ד  כּ תוּ ב ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,
החקוּ קוֹ ת האוֹ ת יּ וֹ ת  סוֹ ד זה  ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְלהוֹ דיעם .
כּ ל בּ גלוּ י. בּ חקיק וֹ תיו מפרׁש וֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ הצנע,
לּק ד וֹ ׁש  קרבּ ן בּ ן אוֹ ת וֹ  להקריב  צרי # ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם
להכניס וֹ  ה לּ ב, בּ רצוֹ ן בּ שׂ מחה, הוּ א , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָבּ רוּ #
הּק ד וֹ ׁש  לפני ונח ׁש ב ה 0כינה , כּ נפי  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַּת חת 
בּ רצוֹ ן. ׁש יּ תק בּ ל ׁש לם  קרבּ ן ׁש ה וּ א ה וּ א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָבּ רוּ #

להוֹ דיעםסוֹ ד וּ ברית וֹ  ליראיו  יד )ה' :(כה , ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

תזריע  פ' ויקרא  מ"ד.)[זוהר ◌ַוּ ביּ וֹ ם](דף
למוּ ל  זוֹ  מצוה ערלתוֹ . בּ שׂ ר  יּמ וֹ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה0מיני 
סוֹ ד  ה ּק דׁש . בּ רית  מילת ימים ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִלׁש מנה

ׁש כּ תוּ ב  כה)עלי וֹ ן, ליראיו (תהלים ה' סוֹ ד ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
להוֹ דיעם. יראיו,למי וּ בריתוֹ  לאוֹ תם ? ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  הבּ רית סוֹ ד ׁש הרי  חטא, יראי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תם
הבּ רית סוֹ ד ואת להם . רק לגלּ וֹ ת, ראוּ י  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹלא
בּ כ ּמ ה ונת בּ אר  ּפ ר ׁש וּ ה וּ , הרי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
חיּ וּ ב  הוּ א ימים לׁש מנה זה וסוֹ ד ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְמקוֹ מוֹ ת.
ׁש כּ תוּ ב  הּק ד וֹ ׁש , העם לכל  הע וֹ לם, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל
יוֹ ם ערלתוֹ . בּ שׂ ר יּמ וֹ ל  ה0מיני ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַוּ ביּ וֹ ם 
וה וּ א הּק ד ׁש , בּ רית אוֹ ת זה וּ  - ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה0מיני 
הבּ רית אוֹ תוֹ  וּ מילת הדּ רגוֹ ת, לכל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש מיני 
ׁש הרי  הבּ רית. מלּ פני ערלה אוֹ תּה  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעביר 
הּק דוֹ ׁש  העם ׁש ּמ תכּ נּ סים ה זּ מן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
הבּ רית, מלּ פני הערלה  אוֹ תּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעביר 
הּפ מליא כּ ל  את מכנּ ס הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
אוֹ תּה  את להעביר  ודּ אי  וּ מתגּ לּ ה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ וֹ 
ׁש הרי  הּק דוֹ ׁש . בּ רית מלּ פני  למעלה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהערלה
למּט ה, עוֹ שׂ ים ׁש יּ שׂ ראל  ה ּמ עשׂ ים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל

זמן  וּ באוֹ תוֹ  למעלה. מעשׂ ה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְמעוֹ ררים 
הּק דוׁש  העם מכּ ל הערלה א וֹ ת ּה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִנדחית
כּ לי  הערלה לאות ּה  וּ מתקינים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
הערלה אוֹ תּה  להׁש רוֹ ת עפר עם  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאחד 

ה כּ תוּ ב בּ ס וֹ ד סה)בּ תוֹ כוֹ , עפר(ישעיה  ונחׁש  ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ג )לחמ וֹ . חיּ י#.(בראשית ימי  כּ ל ּת אכל ועפר ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌

ההוּ א. בּ ּמ קוֹ ם בּ זּ יוֹ ן לנהג צרי # ׁש ֹּלא ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִמכּ אן
הזּ וֹ , מהבּ רית אוֹ תוֹ  ׁש ּמ עבירים גּ ב על  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
עפר, ה וּ א  הזּ וֹ  מהבּ רית נפרד  כּ א ׁש ר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוּ מקוֹ מוֹ 

ה(שהנה) ׁש הנּ חׁש  אחר העברׁש הרי  הוּ א ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ַ◌
את לוֹ  שׂ ם ה וּ א  בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  האדם, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני 
ימי  כּ ל ּת אכל ועפר  ׁש כּ תוּ ב בּ עפר, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְמדוֹ רוֹ 
כּ ׁש העביר הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  וכיון ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַחיּ י#.
והתקין  בּ עפר מדוֹ ר וֹ  שׂ ם אדם, מלּ פני  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִאוֹ תוֹ 
צריכים אנ וּ  מ ּמ ׁש  גּ ון  בּ אוֹ תוֹ  כּ # ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תוֹ ,
עפר לּה  להתקין הערלה, את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ עבירים

ׁש לּ וֹ . ה ּמ ד וֹ ר  בּ וֹ  צרי!ׁש יּ היה אדם כּ ל ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הוּ א, בּ רוּ ! ל ּק דוֹ ׁש  קר בּ ן בּ ן  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקריב 
כּ נפי ּת חת להכניסוֹ  הלּ ב, בּ רצוֹ ן  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה,
הוּ א  בּ רוּ ! ה ּק ד וֹ ׁש  לפני ונחׁש ב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה-כינה,

בּ רצוֹ ן . ׁש יּ תקבּ ל  ׁש לם קר בּ ן והּק ר בּ ן ׁש הוּ א ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ימים, לׁש מנה זה ה בּ המה. קרבּ ן כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,
ה0מיני  וּ מיּ וֹ ם ׁש כּ תוּ ב ימים, לׁש מנה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוזה

ירצה בּ ּמ ה ירצה. ׁש ע וֹ ברתוהלאה בּ זה ? ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש בּ ת עליו ׁש עוֹ ברת כּ יון אחת. ׁש בּ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעליו
לקר בּ ן. וזה לקרבּ ן, ירצה זה אז ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַאחת,

אוֹ תּה ל ּמ ה אל ונזדּ ּמ ן ׁש נּ דבּ ק  מ0וּ ם ? ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ה וּ א הכּ ל כּ ן ועל  הּק דׁש , בּ רית סוֹ ד  ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַה0בּ ת,

עליוֹ ן . מהימנא)בּ סוֹ ד רעיא .(ע "כ ְ◌ֶ◌ְ◌
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יהו�אכו ׁש פטני וּ ביהו��לדוד הלכּת י בּ תּמ י אני בּ טחּת י�כּ י §¨¦¨§¥¦§Ÿ̈¦£¦§ª¦¨©§¦©Ÿ̈¨©§¦
אמעד: יהו�בֹלא ולבּ י:(צרופה)ונּס ני�בּ חנני כליוֹ תי כּ יג צרפה ¤§¨§¨¥¦§Ÿ̈§©¥¦¨§¨¦§©§¦¦¦

בּ אמּת %: והתהלּ כּת י עיני לנגד נעלמיםד חסדּ % ועם ׁש וא מתי עם יׁש בּת י ֹלא ©§§§¤¤¥¨§¦§©©§¦©£¦¤¨©§¦¦§¥¨§§¦©£¨¦

אבוֹ א: אׁש ב:הֹלא ֹלא רׁש עים ועם מרעים קהל כּ ּפ יושׂ נאתי בּ נקּ יוֹ ן ארחץ ¨¨¥¦§©§¥¦§¦§¨¦¥¥¤§©§¦¨©¨

ולסכנה לצרה 

וגו' א)שפטני  כו ]:(כו, לפרק תהלים שהוא[שימוש למי או ביבשה  בין בים בין צרה לו שיש  למי  .
ל' בידיהם, "אשר מן א' אלהכ"י . שלו ושם וינצל פסוקים י "ב בו  ויש  אותו  אמור ח"ו, בשביה

"חטאים. מן י ' "כפי , מן כ ' "קהל, מן ה' "לשמיע, מן

IIתהלים IIשימוש

בלילה האדם על שורה רעה רוח
עד ידיו  על נשאר חוזרת וכשנשמתו

ידיו שנוטל
מז ּב ח 2"ארחץ  את ואסבבה ּכ ּפ י  ּב נּק יוֹ ן  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌

ו )ה '" א ':(כו , חלק  זוהר תורה; [זוהר

קפד:] דף  וישב  זהפ ' מקרא שמעון, רבי  אמר
כאן, הדבר סוד  וראה בוא אבל נתבאר ,
טעם יטעם שלא בעולם אדם  לך אין שהרי 
אותו  על שורה טמא ורוח בלילה, מיתה
הקדושה שהנשמה לפי  הטעם, מה הגוף,
וכיון  ממנו, ויצאה האדם מן נסתלקה
ממנו, ונסתלקה יצאה הקדושה  שהנשמה
ונטמא, הגוף  אותו על טמא רוח שורה 
נתבטל  הגוף, אל חוזרת הנשמה וכאשר
האדם של  שידיו אמרו והרי ההוא, זוהם
יעביר אל ולכן בהם, נשאר  הטמא זוהם
שורה טמא רוח שאותו לפי  עיניו, על ידיו
נוטל  וכאשר  אותן , שירחץ  עד  ידיו, על
אופן  קדוש. ונקרא נתקדש אז כראוי , ידיו
כלי  נצרך להתקדש, צריך ואיך הנטילה.
כדי  למעלה, אחד וכלי  למטה, אחד 

והכלי שי  שלמעלה, מהכלי תקדש
זה כלי בו, הטמא זוהם שינתן שלמטה

זה ממנו, להתקדש וזה  הטומאה לקבל 
מים שאותן  להזהר וצריך ארור, וזה ברוך
אליהם יקרב שלא בבית, ישפכם אל  טמא
של  הצד מתאספים שבהם כיון איש,
מים מאותן נזק לקבל ויכול  טומאה,
לא ידיו מן הזוהם שיעביר ועד טמאים,
טרם האדם  ולפיכך  נתבאר, וזה יברך
וכיון  טמא, נקרא בבקר  ידיו שיקדש
יטול  אל ולפיכך  טהור, נקרא שנתקדש 
ככתוב : תחלה, שנטהרה יד מן אלא ידיו

הּט מא" על הּט הר יט )"וה זּ ה  יט , זה(במדבר , ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
המאררים מים טמא . נקרא וזה טהור נקרא
כלי  לפיכך  לשפכן. צריכים היכן האלו
קדוש  זה  למטה , אחד וכלי למעלה אחד 
בהם לעשות אסור  מים ומאותן טמא, וזה
שאנשים במקום  לשפכם צריך אלא כלום,
בבית, אותם ילין ולא עליהם , יעברו  לא
נמצא טמא רוח בארץ כשנשפכים שהרי 
עבורם יחפור  ואם להזיק, ויכול שם
יהיו  שלא האדמה  תחת משופעת חפירה
מכשפות לנשים  יתנם ואל טוב , מה נראים
שהם לפי  בהם, לאנשים  להרע שיכולות
יחפץ  הוא ברוך והקדוש מאוררים, מים

IIתהלים IIזוהר 
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יהו� מזבּ ח% את נפלאוֹ תי%:ז:�ואסבבה כּ ל וּ לסּפ ר ּת וֹ דה בּ קוֹ ל לׁש מע ©£Ÿ§¨¤¦§©£§Ÿ̈©§¦©§¨§©¥¨¦§§¤
כּ בוֹ ד%:�יהו�ח מׁש כּ ן וּ מקוֹ ם בּ ית% מעוֹ ן עםטאהבּת י ּת אסף אל §Ÿ̈¨©§¦§¥¤§¦§©§¤©¤¡Ÿ¦

חיּ י: דמים אנׁש י ועם נפׁש י $חד:יחּט אים מלאה וימינם זּמ ה בּ ידיהם אׁש ר ©¨¦©§¦§¦©§¥¨¦©¨£¤¦¥¤¦¨¦¦¨¨§¨Ÿ©

וחנּ ני:יא ּפ דני אל� בּ תּמ י אבר�יבואני בּ מקהלים ׁש וֹ ר במי עמדה רגלי ©£¦§ª¦¥¥§¥¦§¨¥¦©§¦¨§¨§¦§©§¥¦£¨¥

:�יהו� §Ÿ̈

שכתוב : קדושים, להיותם לישראל לטהר 
וּ טהרּת ם טהוֹ רים מים עליכם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ"וזרקּת י 

אטהר גּ לּ וּ ליכם  וּ מכּ ל טמא וֹ תיכם ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌3ֹ◌ִמכּ ל
כה)אתכם" לו, .(יחזקאל  ֶ◌ְ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אכז יהו��לדוד אירא מּמ י ויׁש עי מּמ י�אוֹ רי חיּ י מעוֹ ז §¨¦§Ÿ̈¦§¦§¦¦¦¦¨§Ÿ̈¨©©¦¦
כׁש לוּ באפחד: הּמ ה לי ואיבי צרי בּ שׂ רי את לאכל מרעים עלי בּ קרב ¤§¨¦§Ÿ¨©§¥¦¤¡Ÿ¤§¨¦¨©§Ÿ§©¦¥¨¨§

רעות לחיות 

וגו' וישעי  אורי א)ה' כו ]:(כז, לפרק תהלים פסוקים [שימוש הני אמור בעירא  למכבש  בעית אי  .
מתכבשת. והיא באודנה

IIתהלים IIשימוש

ׁשמּור הּתֹורה עול עליו והּמק ּבל ְְֵֵֶַַַָָָָָָהעֹוסק
ּכל ּומבּטל ולעוה "ב ה ּזה ּבעֹולם  ְֵֶַַָָָה ּוא

העֹולם מן והּדינים ְִִִִִַַַָָהּמּזיקים 

מעוֹ ז לדוד  ה' אירע מּמ י  וי ׁש עי אוֹ רי  ה ' ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

אפחד מּמ י א)ח יּ י  בראשית:(כז, [זוהר ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ויחי רמב:)פ' גּ רם](דף חמר י 7שכר אחר ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
ואמר, ּפ תח  - וגוֹ ' כז)רבץ ה'(תהלים לדוד ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מּמ י חיּ י  מע וֹ ז ה' אירע מּמ י ויׁש עי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִאוֹ רי 
הּת וֹ רהאפחד. דּ ברי  הם חביבים ,כּ ּמ ה ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים  אוֹ תם חביבים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
הוּ א  בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל לפני מי  ׁש כּ ל  , ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

העוֹ ל  מּפ געי פוֹ חד ֹלא ׁש מוּ רבּ ּת וֹ רה , ם , ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
עוֹ ד , וֹלא למּט ה. הוּ א ׁש מוּ ר למעלה, ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א
וּ מוֹ ריד  העוֹ לם ּפ געי  כּ ל ׁש כּ וֹ פת  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

רבּ ה. ּת הוֹ ם לעמק ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָאוֹ תם

הּפ תחיםבּ א הלּ ילה, ׁש נּ כנס בּ ׁש עה ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש וֹ רים וחמוֹ רים וּ כלבים ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנסּת מים,
לה ׁש חית, ר ׁש וּ ת ונ ּת נת בּ עוֹ לם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מׁש וֹ טטים
בּ מּט וֹ תיהם, יׁש נים העוֹ לם בּ ני ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוכל
למעלה. להתענּ ג עוֹ לוֹ ת הצּ דּ יקים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מוֹ ת
הלּ ילה, ונחלק צפוֹ ן רוּ ח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תעוֹ ררת
וזה בּ עוֹ לם, מתע וֹ ררת קד 0ה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ת
ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי מק וֹ מוֹ ת. בּ כ ּמ ה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 
וּ מׁש ּת דּ ל  ׁש עה בּ א וֹ ת ּה  ׁש עוֹ מד  אדם  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
כּ ל  את בּ ּת וֹ רה, ּפ וֹ תח ׁש הוּ א כּ יון ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה .

לנקב  מכניס הוּ א הרעים הּמ ינים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם
וּ מוֹ רידוֹ  החמ וֹ ר , את וכ וֹ פת ר בּ ה, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְּת הוֹ ם
הּק ׁש ר. זהמת ׁש ל  העפר  ׁש ּת חת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌3◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַבּ 7רים
בּ ּת וֹ רה, ׁש הׁש ּת דּ ל וּ תוֹ  י7שכר , כּ # ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמ0וּ ם
גּ רם מאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ  וּ מוֹ ריד החמ וֹ ר  את  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵכּ וֹ פת
ושׂ ם לעוֹ לם, להזּ יק עוֹ לה ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עלוֹ ת,
ה 7רים זהמת  בּ ין  הּמ ׁש ּפ תים, בּ ין  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌3◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְמדוֹ רוֹ 

◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש בּ עפר.

טוֹ ב בּ א כּ י מנחה ויּ רא כּ ת וּ ב, מה ראה ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌
לסבּ ל  ׁש כמוֹ  ו יּ ט נעמה כּ י הארץ ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְואת
זוֹ  - טוֹ ב כּ י מנחה ויּ רא עבד . למס ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַויהי 
זוֹ  - נעמה כּ י הארץ ואת ׁש בּ כתב. ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
לסבּ ל  - לס בּ ל ׁש כמוֹ  ויּ ט  ּפ ה. ׁש בּ על ֹ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָּת וֹ רה
ויהי  וליל וֹ ת. ימים בּ ּה  ולד בּ ק הּת וֹ רה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹעל
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  את עוֹ בד  להי וֹ ת - עבד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ְלמס
רבּ י  בּ ּה . עצמוֹ  את וּ להּת י ׁש  בּ וֹ  ולדבּ ק ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א
ה וֹ לכים היוּ  חיּ יא ורבּ י יוֹ סי  ורבּ י  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
רבּ י  אמר לטבריה . העלי וֹ ן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵמה גּ ליל
מי  ׁש כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ונׁש ּת דּ ל נל# ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
- מׁש ּת דּ ל וֹלא בּ ּת וֹ רה להׁש ּת דּ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ דע
נוֹ תנים אלּ א עוֹ ד, וֹלא  בּ נפׁש וֹ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתחיּ ב
ׁש כּ תוּ ב  רע, וׁש עבּ וּ ד  הארץ על  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָעליו

ויּ ט זּ ה מה לסבּ ל . ׁש כמוֹ  ויּ ט  ?בּ י7שכר ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ח)סטה, א  אחרי (שמואל  ויּ ּט וּ  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

לסבּ ל  ׁש ֹּלא ועצמוֹ  דר כּ וֹ  ׁש ּס וֹ טה  מי ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהבּ צע.
עבד . למס ויהי מיּ ד ּת וֹ רה, ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָֹעל 

IIתהלים IIזוהר 
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אניג ונפלוּ : בּ זאת מלחמה עלי ּת קוּ ם אם לבּ י יירא ֹלא מחנה עלי ּת חנה אם §¨¨¦©£¤¨©©£¤¦¨¦¦¦¨¨©¦§¨¨§Ÿ£¦
יהו�ד בוֹ טח: מאת ׁש אלּת י יהו��אחת בּ בית ׁש בּת י ׁש  אבקּ  אוֹ תּה  ¥©©©¨©§¦¥¥§Ÿ̈¨£©¥¦§¦§¥§Ÿ̈

ּבא ֹותֹו יפחד  לא  ּבאדם א ֹוחז ׁשהּקּב"ה  ְְִֵֵֶַַָָָָָָֹּכיון 
הּדינים ּבעלי  מּכל ֲִִִֵַַָָעֹולם 

מעוֹ ז לדוד  ה' אירע מּמ י  וי ׁש עי אוֹ רי  ה ' ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

וכו ' אפחד מּמ י א)חיּ י [זוהר:(כז , ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

במדבר פ ' קי"ט.)במדבר ואמר,](דף (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אוֹ רי כז) אירא ה' מּמ י אוֹ ריוגוֹ 'וי ׁש עי ה' . ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הסּת כּ לויׁש עי ׁש אדם כּ יון בּ אוֹ ר(נאחז), ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
עליו, מאיר הוּ א בּ רוּ # והּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,
כּ מ וֹ  ותחּת וֹ נים, מעלי וֹ נים  פ וֹ חד  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹלא

ס)ׁש נּ אמר וּ כבוֹ דוֹ (ישעיה ה' יזרח ועלי# ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
יראה. ח יּ י,עלי# מעוֹ ז  ׁש הּק דוֹ ׁש ה' כּ יון ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

בּ אוֹ תוֹ  יפחד ֹלא בּ אדם, אוֹ חז הוּ א ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
זה, כּ מ וֹ  אני גּ ם הדּ ינים. בּ עלי מכּ ל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָעוֹ לם
אפחד  ֹלא וּ ב#, בּ אבי# ׁש אחזּת י ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

האחר. וּ בעוֹ לם הזּ ה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

ה ּברית אֹות - ְִַֹזאת

וגוֹ 'אם מחנה עלי  ג)ּת חנה  [זוהר:(כז, ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

לך לך  פ ' צג :)בראשית אחר](דף  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
כּ תוּ ב כז)ואמר , מחנה (תהלים  עלי ּת חנה אם  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש נינוּ , כּ # בוֹ טח וגוֹ '. אני זּ הבּ זאת מה , ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
אצל בּ זאת ּת מיד המזּמ נת הבּ רית אוֹ ת זוֹ  ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

נאמר כּ # וּ מ0וּ ם למעלה. ונרמזה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם,
זאת הבּ רית, אוֹ ת זאת ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְבּ זאת,
זה וׁש נינוּ , אחת. בּ דר גּ ה והכּ ל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ ריתי,
ואם נפרדים. וֹלא אחת בּ דרגּ ה הם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוזאת
כּ #, האדם בּ ני  ׁש אר הרי  כּ #, אם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַֹּת אמר,

אחר וֹלא בּ לבדּ וֹ  דוד  מ0וּ םלּמ ה אלּ א  ? ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
כּ תר והיא  בּ וֹ , ונרמזה בּ וֹ  אחוּ זה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶׁש היא
הזּ וֹ  הזאת ׁש את מ0וּ ם ראה, בּ א ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכוּ ת.

הּמ לכוּ ת כּ רא וּ י, הּמ ל# דּ וד אוֹ תּה  ׁש מר ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹלא
למדנוּ , וכ# הזּ מן. אוֹ תוֹ  כּ ל מ ּמ נּ וּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעברה
ׁש לּ מעלה, בּ ּמ לכ וּ ת נרמזה הזּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהזאת
הּק ד וֹ ׁש ה. הּק ריה בּ ירוּ ׁש לים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונרמזה
קוֹ ל  יצא עליה, עבר  ׁש דּ וד ה0עה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
אוֹ ת# ּת וּ תר . 0נּ קׁש רּת  בּ מה דּ וד, ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואמר :
מּמ #. ּת וּ סר והּמ לכוּ ת מירוּ ׁש לים, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְטוֹ רדים

לנוּ  ׁש כּ תוּ במנּ ין יב )? ב  מקים(שמואל הנני  ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
וכ# בּ מדיּ ק . מבּ ית# מ בּ ית#. רעה ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָעלי #
דּ וד  וּ מה נענׁש . עליו 0עבר בּ מה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה.
כּ ּמ ה אחת על הע וֹ לם בּ ני ׁש אר - כּ # ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #

◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה.

ּתֹורה הינ ּו – ּבֹוטח  אני ְְֲִֵַַָֹּבזאת

ו אם מחנה עלי  ג)גוֹ 'ּת חנה  [זוהר:(כז, ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

ויחי פ' רטו:)בראשית  אמר](דף  נחמן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַרב
כז)מ כּ אן, ֹלא(תהלים  מחנה עלי ּת חנה אם  ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

זוֹ  - זאת בּ וֹ טח, אני בּ זאת  וגוֹ ' לבּ י ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִיירא
ולכן הּמ ׁש יח, לכׁש יּ בא ּת היה  ב )ּת וֹ רה (שיר  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

נמׁש לה לּמ ה בּ ארצנוּ . נׁש מע הּת וֹ ר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוקוֹ ל
לגוֹ זל  אף הּת וֹ רה - ערב ק וֹ לוֹ  גּ וֹ זל מה ? ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

יהיה הזּ ה והּק וֹ ל ערב, קוֹ לם הּת וֹ רה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי
הנּ צּ נים למדנוּ , הדּ ין. ליוֹ ם הּמ ׁש יח ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ בא
הּת וֹ ר וקוֹ ל הגּ יע הזּ מיר עת בארץ ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנראוּ 
ׁש ל  האבוֹ ת אלּ וּ  - הנּ צּ נים בּ ארצנוּ . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מע
ויתראוּ . יק וּ מוּ  הם העוֹ לם ׁש ּמ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ רכּ בה 
ׁש יּ ׁש בּ ח וּ  הּת ׁש בּ חוֹ ת - ה גּ יע הזּ מיר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵעת
וקוֹ ל  כּ בּת חלּ ה. לעבוֹ דתם כּ ׁש יּ ׁש וּ בוּ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלויּ ם
דּ ברי  בּ זה, אֹלהים לי נתן א ׁש ר  - ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַהּת וֹ ר 
ז"ה הזּ ה, הּת וֹ ר כּ קוֹ ל ערבים ׁש הם  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָתוֹ רה

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�� בּ נעם לחזוֹ ת חיּ י ימי בּ היכלוֹ :�כּ ל בּ סכּ ההוּ לבקּ ר יצּפ נני כּ י ¨§¥©©©£§Ÿ©§Ÿ̈§©¥§¥¨¦¦§§¥¦§ªŸ
בּ  אהלוֹ  בּ סתר יסּת רני רעה ירוֹ ממני:בּ יוֹ ם איביוצוּ ר על ראׁש י ירוּ ם ועּת ה §¨¨©§¦¥¦§¥¤¨¢§§§¥¦§©¨¨Ÿ¦©Ÿ§©

לוֹ מר ר וֹ צה מה ׁש וים. ּת וֹ ר  וסוֹ ד וזא"ת ? ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ה0כינה, כּ נפי ּת חת תהיוּ  ׁש ֹּלא בּ זמן - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר
ועוֹ לה לכּ ל , מּת חת והוּ א י וֹ רד, זאת ׁש ל ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶא'
ׁש ה"א הבּ ית, מ0חרב  ואנוהוּ  אל  זה ׁש ל ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶה'
נכרים, ע ּמ ים בּ ין ולהי וֹ ת לד וּ ר  יכלה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹלא
אלף : ה"א  ה0ם. מן חתוּ כה קדוֹ ׁש ה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ה"א
לאוֹ תיּ וֹ ת. עדיפה א' בּ ּק ד0ה, עדיפה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵה"א
קדוֹ ׁש ה ה"א לארצם, ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ ׁש וּ בוּ 
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ה0ם מן חתוּ כה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶׁש היא

מת ּק ן. מנין ויצא בּ זה ּת ׁש וּ ב ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהוּ א,

החיים , בצרור להתקשר שזוכים הצדיקים
המלך  של העליון בכבוד לראות זוכים הם

הקדוש

ּב היכלוֹ לחז וֹ ת  וּ לב ּק ר ה' ד )ּב נעם :(כז , ַ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

חוקת  פ' ג ' חלק קפב:)[זוהר זוהר(דף

גבוהתורה] יותר  הרבה הצדיקים מדור
וּ לב ּק ר ה ' בּ נעם "לחזוֹ ת המלאכים. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַמאשר 
וראה, בוא  חייא, רבי אמר  ◌ָ◌ֵ◌ְבּ היכלוֹ ".
החיים, בצרור  להתקשר שזוכים הצדיקים
המלך  של  העליון בכבוד לראות זוכים הם
ה' בּ נעם "לחזוֹ ת שכתוב: כמו ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַהקדוש,
גבוה יותר מדורם והם בּ היכלוֹ ", ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לבּק ר 
וכל  הקדושים מלאכים אותן מכל
ההוא עליון מקום שהרי שלהם, המדרגות

ההיא) עליונה  העליונים(חדוה זוכים אין
לראותו  "עין לזוהתחתונים שכתוב : זהו ,ַ◌ִ◌

לוֹ " למחכּ ה יעשׂ ה זוּ לת; אֹלהים ראתה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָֹלא

ג ) סד, לו .(ישעיהו יש כך כל זוכה שאינו  מי
מטה. של  עדן בגן זוכיםמקום שאין  ואותן

כפי  למטה מקום להם יש כך, כל לעלות
ההוא, למקום זוכים אינם והם דרכיהם,
שהם הצדיקים אותן שרואים  כמו ולראות
למטה העדן בקיום עומדים  ואלה  למעלה,

יותר. שלמטה ולא עדן בגן הצדיקים
השכינה. מזיו עדן נהנים  איזהו תשאל ואם

חכמה שנקרא עדן זה אלא שלמטה,
שבארץ, הגן על עומד והוא שלמטה,
עומדים ואלה עליו, העדן אותו  והשגחת

העדן. מאותו ונהנים הזה, עדן בגן גן 
בלשון  שלמעלה נקבה בלשון  שלמטה

לשלמעלה,זכר. שלמטה העדן בין  מה
שלמטה עדן החשך, מן האור כיתרון
העליון  עדן נקבה , בלשון עדנה  נקרא
ֹלא "עין כתוב: עליו זכר, בלשון עדן ◌ִ◌ַנקרא
לוֹ ". למחכּ ה יע שׂ ה זוּ לת; אֹלהים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָראתה

ואז ּמרה א ׁשירה  העֹולם . מן ה ּדין  את להעביר ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָּכדי
לעֹולם הפסק  ללא  לּקּב"ה  ּול ׁשּבח  לה ֹודֹות -ְְְְְֵֵֶַַַָָָֹ

סביבוֹ תי ועּת ה איבי על ראׁש י יר וּ ם ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

תרוּ עה  זבחי באהל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְואז ּב חה

לה ' ואזּמ רה ו )אׁש ירה פ '.(כז, בראשית [זוהר ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

קצח.)מקץ הארץ ](דף על ה0לּ יט הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְוי וֹ סף
ואמר, ּפ תח ייסא רבּ י כז)וגוֹ '. וע ּת ה(תהלים ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ואז בּ חה סביבוֹ תי  איבי  על ראׁש י ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִֹ◌ָירוּ ם
לה'. ואז ּמ רה אׁש ירה  תר וּ עה  זבחי  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ְבאהלוֹ 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

הבינה.לז. עולם זה
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:� ליהו� ואזּמ רה אׁש ירה תרוּ עה זבחי באהלוֹ  ואזבּ חה ׁש מעזסביבוֹ תי §¦©§¤§§¨§¨¢¦§¥§¨¨¦¨©£©§¨©Ÿ̈§©
וענני:�יהו� וחנּ ני אקרא יהו�חקוֹ לי ּפ ני% את פני ׁש וּ  בּ קּ  לבּ י אמר ל% §Ÿ̈¦¤§¨§¨¥¦©£¥¦§¨©¦¦©§¨¨¤¨¤§Ÿ̈

ׁש :� אלטאבקּ  היית עזרתי עבדּ % בּ אף ּת ט אל מּמ נּ י ּפ ני% ּת סּת ר אל £©¥©©§¥¨¤¦¤¦©©§©©§¤¤§¨¦¨¦¨©

מתר צּ ה ה וּ א  בּ רוּ # כּ ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ראה, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
בּ ני  כּ ל  על אוֹ תוֹ  ז וֹ קף הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמהאדם,
וכל  הכּ ל, ׁש ל הראׁש  אוֹ תוֹ  ועוֹ שׂ ה ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
הּמ ל# דּ וד  את ּת חּת יו. נכנעים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְשׂ וֹ נאיו 
הּק דוֹ ׁש  - מהם אוֹ תוֹ  דּ חוּ  אחיו, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָשׂ נאוּ 
העוֹ לם. בּ ני  כּ ל על  אוֹ תוֹ  הרים הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  מלּ פניו, בּ רח - חמיו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָבּ א
היוּ  וכלּ ם מלכוּ תוֹ , כּ ל על  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵהרים
דּ ח וּ  י וֹ סף ואת לפניו. וסוֹ גדים ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְכוֹ רעים
לפניו, והׁש ּת חווּ  כּ רע וּ  כּ לּ ם כּ # אחר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאחיו,
לוֹ  ויּ ׁש ּת חווּ  יוֹ סף אחי ויּ באוּ  ׁש כּ תוּ ב ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 

ארצה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַאּפ ים

זּ הדּ בר  מה - ראׁש י ירוּ ם ועּת ה אחר , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌
אמר,וע ּת ה יהוּ דה  ר בּ י ואּת ה. כּ מוֹ  ? ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ה ׁש היא  עת נתבּ אר, העלי וֹ נה.הנּ ה דּ רגּ ה ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
העת אוֹ תּה  היא ונקראתוּ מי ה "א, זוֹ  ? ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

יר וּ ם דּ ינוֹ . וּ בית הוּ א זה - ועּת ה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַעּת ה.
על  וּ מלכוּ ת. בּ כבוֹ ד אוֹ תּה  להרים - ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹראׁש י 
הארץ. מלכי ׁש אר אלּ וּ  - סביבוֹ תי  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹאיבי 
זה - בּ אהלוֹ  ירוּ ׁש לים. זוֹ  - באהל וֹ  ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְואזבּ חה
כּ ל  ׁש יּ ׁש מע - תרוּ עה זבחי מוֹ עד. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹאהל
צד  מאוֹ תוֹ  - ואזּמ רה אׁש ירה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
ׁש ל  מהצּ ד מ0ם, ׁש הרי הּת ר וּ עה . ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא
דּ בר והּת ׁש בּ חת. ה0ירה בּ אה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהּת ר וּ עה,
י שׂ ראל . כּ נסת זוֹ  - ראׁש י  ירוּ ם וע ּת ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַאחר
ה 7רים וכל עשׂ ו זה - סביבוֹ תי איבי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַעל
זבחי  ישׂ ראל. אלּ וּ  - באהל וֹ  ואזבּ חה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ .

ׁש כּ תוּ ב - נא)תרוּ עה רוּ ח(שם אֹלהים זבחי ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌
העוֹ לם. מן הדּ ין את להעביר  כּ די  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ רה,

ל ּק דוֹ ׁש  וּ לׁש בּ ח להוֹ דוֹ ת - ואזּמ רה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָאׁש ירה
לעוֹ לם. הפסק לֹלא הוּ א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָבּ ר וּ #

יצרדּ בר  בּ כּ ל, - ראׁש י יר וּ ם ועּת ה אחר , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌
איבי  על ׁש כּ תוּ ב רע, יצר על ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַטוֹ ב
סביב  ׁש הוּ א הרע היּ צר  זה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְסביבוֹ תי,
ואז בּ חה בּ כּ ל. אוֹ תוֹ  שׂ וֹ נא  והוּ א ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
ׁש נּ ּת נה הּת וֹ רה זוֹ  - תר וּ עה זבחי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ְבאהלוֹ 

כּ כּ תוּ ב האׁש , לג )מצּ ד דּ ת(דברים אׁש  מימינוֹ  ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ראׁש וֹ  ירוּ ם הּת וֹ רה בּ ׁש ביל ׁש הרי  [שללמ וֹ . ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֹ

כּ כּ תוּ ב האדם] לפניו, שׂ וֹ נאיו כּ ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש בּ רים
יח) ּת ח ּת י .(תהלים קמי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַּת כריע

עםדּ בר להכּ לל  - ראׁש י יר וּ ם ועּת ה אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
לוֹ  יׁש  הּמ ל# דּ וד ׁש הרי ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָהאב וֹ ת,
ויעלה יתר וֹ מם ואז האבוֹ ת, עם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהדּ בק 
איבי  על עּמ ם. אחד בּ קׁש ר והוּ א ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
כּ לּ ם ה 7מאל , ׁש בּ צד הם אלּ וּ  - ◌ָ◌3ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְסביבוֹ תי
ואז  לחבּ ל, ׁש ּמ תכּ וּ נים הדּ ינים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי 
אחד . הוּ א והכּ ל ללּ בנה, מתח בּ ר  ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש 

ּבׁשביל ׁשירה  לֹומר  הּמלְך ּדוד הּוא  ְִִִִֶֶַַָָָרא ּוי 
העֹולם ּבני  מּכל  יֹותר י ׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָּכנסת

ה'ל2 ּפ ני  את פני ּב ּק ׁש וּ  לּב י אמר  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ח)אבּק ׁש  אמור:(כז, פ' ויקרא (דף[זוהר ֲ◌ַ◌ֵ◌

אׁש ר]צ "ג :) קד ׁש  מקראי ה' מוֹ עדי  ◌ֶ◌ֲ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵאלּ ה
ּפ תח, יצחק רבּ י בּ מוֹ עדם. אתם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִּת קראוּ 

כז) ּפ ני#(תהלים  את פני בּ ּק ׁש וּ  לבּ י  אמר ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְל #
החברים בּ ארוּ  הזּ ה הּפ סוּ ק את אבּק ׁש . ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲה'
כּ # הזּ ה הּפ סוּ ק  אבל  מקוֹ מוֹ ת, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה

ל# אתנאמר, אמר  הּמ ל# דּ וד ל בּ י, אמר ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הּמ ל# כּ נגד  י שׂ ראל כּ נסת בּ ׁש ביל  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶזה

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהי ּת עזבני ואל ויהו�ייׁש עי:'ּת ּט ׁש ני עזבוּ ני ואּמ י אבי �כּ י ¦§¥¦§©©©§¥¦¡¥¦§¦¦¨¦§¦¦£¨¦©Ÿ̈
יהו�יאיאספני: ׁש וֹ ררי:�הוֹ רני למען מיׁש וֹ ר בּ ארח וּ נחני אליבדּ רכּ % ©©§¥¦¥¦§Ÿ̈©§¤§¥¦§Ÿ©¦§©©§¨©

חמס: ויפח ׁש קר עדי בי קמוּ  כּ י צרי בּ נפׁש  לראוֹ תיגּת ּת נני האמנּת י לוּ לא ¦§¥¦§¤¤¨¨¦¨¦¥¥¤¤¦¥©¨¨¥¤¡©§¦¦§

יהו� חיּ ים:�בּ טוּ ב יהו�ידבּ ארץ אל וקוּ ה�קוּ ה לבּ % ויאמץ חזק §§Ÿ̈§¤¤©¦©¥¤§Ÿ̈£©§©£¥¦¤§©¥

יהו� :�אל ¤§Ÿ̈

אמר וּ מה לבּ י ,הּק דוֹ ׁש . אמר ל# ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
והזהיר העוֹ לם, לבני  ל בּ י אמר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל#
זה ׁש את בּ וֹ , אחוּ ז ׁש הוּ א ל בּ י, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָאוֹ תם
בּ ּק ׁש וּ  אמר. הוּ א העלי וֹ ן הּמ ל# ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
בּ הן, אח וּ ז ׁש הוּ א הּמ ל # עטרוֹ ת אלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָפני,
אחד  דּ בר וּ ׁש מ וֹ  והוּ א ׁש מוֹ , הם בּ וֹ . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְוהם
ה' ּפ ני # את דּ וד , אמר כּ # מ0וּ ם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִהוּ א.

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  קה)אבּק ׁש , ועזּ וֹ (שם  ה' דּ רׁש וּ  ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌3◌
דּ וד  הוּ א ראוּ י ראה, בּ א ּת מיד. פניו ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּק ׁש וּ 
י שׂ ראל  כּ נסת בּ ׁש ביל ׁש ירה ל וֹ מר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
ׁש ל  דּ ברים  ולוֹ מר  העוֹ לם, בּ ני מכּ ל  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵיוֹ תר
אחוּ ז  ׁש הוּ א מ0וּ ם  לּמ ל#, ישׂ ראל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת

- פני בּ ּק ׁש וּ  ל בּ י אמר ל# אחר דּ בר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ ּה .
פני , בּ ּק ׁש וּ  הע וֹ לם לבני לבּ י אמר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל#

אבקש ) ה' פניך  ׁש כּ לּ ם(את וח גּ ים זמנּ ים ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵא לּ וּ 
כּ די  קדׁש , ׁש נּ קרא למק וֹ ם להם ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהזמין
כּ ל  בּ י וֹ מוֹ , ואחד  אחד כּ ל אוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלעּט ר
מאוֹ תוֹ  כלּ ם וי ׁש אבוּ  בּ זמנּ וֹ , ואחד ◌ֵ◌ָ◌3◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
והּמ עינוֹ ת ׁש הנּ חלים העמקים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶֹעמק
מקראי  כּ תוּ ב  כּ # מ0וּ ם מ0ם. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְיוֹ צאים
ׁש נּ קרא מק וֹ ם לאוֹ תוֹ  הם מזּמ נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶֹקדׁש ,
כּ די  בּ וֹ , וּ לה0אב בּ וֹ  להתעּט ר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹקדׁש ,
בהם ותּמ צא כּ אחד, כלּ ם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תקדּ ׁש וּ 

◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה.

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים כחזוהר מזמור | לחודש  ד | ראשון ספר 124

יהו�אכח אלי% מּמ נּ י�לדוד ּת חׁש ה ּפ ן מּמ נּ י ּת חרׁש  אל צוּ רי אקרא §¨¦¥¤§Ÿ̈¤§¨¦©¤¡©¦¤¦¤¤¡¤¦¤¦
בוֹ ר: יוֹ רדי עם אלבונמׁש לּת י ידי בּ נשׂ אי אלי% ׁש וּ עי בּ  ּת חנוּ ני קוֹ ל ׁש מע §¦§©§¦¦§¥§©©£©§©§¦¥¤§¨§¦¨©¤

קדׁש %: רעיהםג דּ ביר עם ׁש לוֹ ם דּ ברי און ּפ עלי ועם רׁש עים עם ּת מׁש כני אל §¦¨§¤©¦§§¥¦¦§¨¦§¦Ÿ£¥¨¤Ÿ§¥¨¦¥¥¤

בּ לבבם: כּ מד ורעה מעלליהם וּ כרע כּ פעלם להם הׁש בּת ן להם ּת ן ידיהם עשׂ ה §¨¨¦§¨¨¤¨¤§¨¢¨§Ÿ©©©§¥¤§©£¥§¥¤¥¨¤¨¥

להם: יהו�הגּ מוּ לם ּפ עֹּלת אל יבינוּ  ֹלא וֹלא�כּ י יהרסם ידיו מעשׂ ה ואל §¨¨¤¦¨¦¤§ª§Ÿ̈§¤©£¥¨¨¤¤§¥§
יהו�ויבנם: ּת חנוּ ני:�בּ רוּ � קוֹ ל ׁש מע בּ וֹ �יהו�זכּ י וּ מגנּ י עזּ י ¦§¥¨§Ÿ̈¦¨©©£¨§Ÿ̈ª¦¨¦¦

אהוֹ דנּ וּ : וּ מ$ירי לבּ י ויּ עֹלז ונעזרּת י לבּ י וּ מעוֹ ז�יהו�חבטח למוֹ  עז ¨©¦¦§¤¡¨§¦©©£¦¦¦¦¦£¤§Ÿ̈Ÿ¨¨

הוּ א: מׁש יחוֹ  ׁש וּ עוֹ ת עדטי ונ)אם וּ רעם נחלת% את וּ בר� עּמ % את ׁש יעה הוֹ  §§¦¦¨¤©¤¨¥¤©£¨¤§¥§©§¥©
¨̈העוֹ לם:

לתפלה

וגו' אקרא  ה ' א)אליך כח]:(כח, לפרק תהלים שם [שימוש עם אותו תאמר עמך  שישלים לשונא .
ב"ש . בא "ת המזמור  דסוף מ' מן י ' אח "ס, בחלוף "לדוד ל ' מן ה' ה"י . והוא שלו 

IIתהלים IIשימוש

צּדיקים ּבין ִִֵַָיד ּור

און אל ּפ עלי  ועם רׁש עים  עם (כח,ּת מׁש כני  ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

בא :ג) פ' ב' חלק לח:)[זוהר תורה](דף  זוהר

במקום אלא אדם ידור אל לעולם למדנו,
הטעם, מה בתוכו, דרים מעשה שאנשי
רשעים, בין שמדורו  לזה לו שאוי לפי 
"יׁש  שכתוב: כמו  ברשעתם , נתפס ◌ֵשהוא

בּ צדקוֹ " אבד טו)צדּ יק ז, מדורו (קהלת  ואם , ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌
בעבורם. לו מטיבים צדיקים בין

ידי על ועוד עושר לתורה זכה חסדא רב 
צדיקים ליד שדר

אנשי בין בתחלה  מדורו  היה  חסדא  רב [שהרי 

רדפו וחליים  לו, דחוקה  השעה  והיתה  קפוטקאי,

חכמים תלמידי בין מדורו  ועשה  לקח  אחריו,

להרבה טובות  לכמה  וזכה  נתעלה  צפורי, של 

לפי זה לכל שזכה  ואמר הרבה , ולתורה  עושר

משגיח הוא  ברוך שהקדוש אותן  בין  שנכנס

.להם :]להטיבעליהם 

IIתהלים IIזוהר 
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לחודש ה

ועז:אכט כּ בוֹ ד � ליהו� הבוּ  אלים בּ ני � ליהו� הבוּ  לדוד Ÿ̈§¥¥¦¨©Ÿ̈¨¨Ÿ©¨¦¨§§¦מזמוֹ ר

קדׁש :ב בּ הדרת � ליהו� הׁש ּת חווּ  ׁש מוֹ  כּ בוֹ ד � ליהו� ¤Ÿ̈§§¦§©£©Ÿ̈§©§©Ÿ©̈הבוּ 

רע לרוח 

וגו' אלים בני לה' א)הבו  כט]:(כט, לפרק  תהלים וקח[שימוש שמש ראו שלא מים קח  רעה לרוח  .
עליו ולחוש  מים של בקדרה אותם ותן  פרי  עשה  שלא  דדקל עלין ושבעה דערבה שרביטין ז'
היום  במוצאי  הבית שער על  ותשפוך בארץ  הכוכבים תחת הקדרה  ותעמיד בערב  פעמים י '

אי "ק. בחלוף  עוז דיהוה "יו"ד מן א ' "הבו, מן ה ' ה"א . הוא שלו ושם

IIתהלים IIשימוש

קדׁש ה ׁש ּת חו וּ  ּב הדרת ב )לה' [זוהר:(כט , ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌

בראשית פ' א ' כג :)חלק זוהר(דף

לה'תורה] "הׁש ּת חו וּ  התפלות . קבלת ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִסדר
ובקשות התפלות כאשר  קד ׁש ". ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ הדרת
כרוז  כראוי, הן אם עולות, ישראל של
וגו'" ראׁש יכם  ׁש ערים "שׂ אוּ  ואומר  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְיוצא

ז) כד, שבעה(תהלים נפתחים ההיא בשעה ,
האהבה,לחהיכלות היכל  ראשון היכל  ,

היכל  השלישי היראה, היכל השני
של  נבואה היכל הרביעי הרחמים,
היכל  החמישי  המאירה, אספקלריא 
מאירה, שאינה אספקלריא של  נבואה
דין  היכל השביעי צדי "ק , היכל  הששי
בּ רא "בּ ראׁש ית נאמר  ועליהם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְצדק,

א)אֹלהים" א, בר"א(בראשית "בּ ראׁש י "ת " , ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ז' והם השביעי, היכל  זה אלהים שי"ת,
וכנגדם למעלה, היכלות וז' למטה היכלות
של  אזכרות וי "ח לה ', הבו של קולות ז'
הוא ברוך  הקדוש יעוף שבהם לה' הבו
רבותים אלהים ברכב  העולמות בי"ח

רבבות אלפים י"ח שהם  שנאן, אלפי 
בכוונה.עולמות. כראוי כמהתפלה  ויש 

שמקבלים היכלות ונוטרי שערים נוטרי 
אלא נכנסת אינה תפלה  וכל התפלות,
שיש  תפלה מקבלים ואין ובמשקל , במדה
מ וּ ם בּ וֹ  אׁש ר "כּ ל שכתוב: כמו מום ◌ֶ◌ֲֹבה

תקריבוּ " כ )ֹלא כב , תפלה(ויקרא  יש וכי  , ַ◌ְ◌ִ◌
התפלה זאת  הוא, כך מום, בה שיש
ובבלבול  מחשבה בלי  פגומה העולה
נאמר ולפיכך בה , טעה אם שכן כל הדעת,

וגו'". ה' בהר  יעלה "מי ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִבתפלה

קדׁש ה ׁש ּת חו וּ  ּב הדרת ב )לה' [תיקוני:(כט, ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌

ועשרין  וחד עשרין, תקונא  (דףהזוהר

ע "א .) תורה]מז מ"ב.זוהר שם נגד  הקולות 
הם לה', הבו של קולות ז' אלו ועוד
ית"ץ  אב"ג של השמות ז' על מוסבים 

ז' והם הּמ ים"וכו', על ה' "קוֹ ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַהספירות,
של  המים ששם ית"ץ אב "ג והוא חסד, זה
וזו  שט"ן קר "ע זה בּ כּ ח " ה' "ק וֹ ל ◌ַֹ◌ַתורה,
וזה יכ"ש נג"ד בּ הדר" ה' "קוֹ ל  ◌ָ◌ָ◌ֶגבורה,

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

לומרלח. דקדק הספירות: ז' של היכלות ז' אלו
הצבור תפלת  כן שאין מה יחיד , בלשון תפלה

ימאס: לא  כביר  אל הן  ככתוב :
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יהו�ג  יהו��קוֹ ל הרעים הכּ בוֹ ד אל הּמ ים רבּ ים:�על מים על §Ÿ̈©©¨¦¥©¨¦§¦§Ÿ̈©©¦©¦
יהו�ד  יהו��קוֹ ל קוֹ ל יהו�הבּ הדר:�בּ כּ ח ׁש בר�קוֹ ל §Ÿ̈©Ÿ©§Ÿ̈¤¨¨§Ÿ̈Ÿ¥

כ 0מ"ׁש  "וכסאוֹ  שכתוב: כמו ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִתפארת,
לז)נגדּ "י" פט , למשה(תהלים נאמר ובו , ֶ◌ְ◌ִ◌

נפלאת" אעשׂ ה  עּמ ; כּ ל לד,"נג"ד (שמות ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ
צת"גי) בט"ר  זה ארזים" ׁש בר  ה' "קוֹ ל ,ֵֹ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

זה אׁש " להבוֹ ת חצב ה' "ק וֹ ל נצח, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵֹוזה
יחיל  ה' "קוֹ ל הוד, וזה טנ "ע ◌ִ◌ָחק"ב 
הר יסוד שהוא פז"ק יג"ל  זה ◌ָ◌ְ◌ִמדבּ ר"
שק"ו  זה איּ לוֹ ת" יחוֹ לל ה' "קוֹ ל ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְסיני ,

מלכות. וזו צי "ת

על ממּנה הינ ּו – רּבים  מים על  ה ' ְְִִֶַַַַַַֻק ֹול
רּבים מים ִִִַַַׁשּלּוח 

על ק וֹ ל  ה' הרעים הּכ בוֹ ד אל הּמ ים על ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַה'

רּב ים ג)מים פ ':(כט, בראשית  [זוהר ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

לא .)בראשית  בּ ּת חלּ ה](דף קפץ אלעזר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י 
כט )ודר ׁש , הכּ בוֹ ד (שם אל הּמ ים על ה' קוֹ ל ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

קוֹ ל  זה - ה' ק וֹ ל רבּ ים. מים על ה' ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהרעים
מדּ רגּ ה ׁש 0וֹ פעים הּמ ים על ׁש ּמ מנּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן
בּ כנּ וּ ס  אחד  למקוֹ ם ׁש ּמ תכּ נּ סים עד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלדרגּ ה
אוֹ תם את  ׁש וֹ לח  עלי וֹ ן קוֹ ל  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד .
דר כּ וֹ . כּ פי ואחד  אחד כּ ל בּ דר כּ ם, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
לׁש לחם מים על ׁש ּמ מנּ ה הזּ ה ה גּ ן  בּ על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְכּ מוֹ 
ה' קוֹ ל כּ # לוֹ , כּ ראוּ י וּ מקוֹ ם מקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכל 
כּ מ וֹ  - הרעים הכּ ב וֹ ד אל הּמ ים. על ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌3◌ְממ נּ ה 

כו)ׁש נּ אמר  יתבּ וֹ נן.(איוב  מי  גּ בוּ רוֹ תיו ורעם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אחר דּ בר מּמ נּ וּ . ויוֹ צא מ גּ ב וּ רה ׁש בּ א צד  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶזה
ׁש יּ וֹ צאת היּ מין זה - הרעים הכּ בוֹ ד  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאל
זה ה' - רבּ ים מים על ה' שׂ מאל . ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
מים על  י וֹ "ד. ׁש נּ קראת עליוֹ נה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
מּמ נּ וּ , ׁש יּ וֹ צא נס ּת ר עמק אוֹ תוֹ  על - ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ַר בּ ים

ׁש נּ אמר עז)כּ מוֹ  ר בּ ים.(תהלים  בּ מים וּ ׁש ביל# ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

לעֹולם ּבאים אינם  הּללּו דברים ְְִִֵַָָָָָָָֹׁשל ׁשה

ּתח ּית ּגׁשמים , חּיה, – בקֹול ֹות ְְְִִֶַַָָָא ּלא 
ִֵַהּמתים

ה ּמ ים קוֹ ל על  ג)ה ' פ ':(כט, בראשית  [זוהר ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

קיח:)וירא  הנעלם](דף  ◌ָׁש נוּ מדרש
בּ אים רבּ וֹ תינוּ , אינם הלּ ל וּ  דברים ׁש ֹלׁש ה ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בקוֹ ל וֹ ת : אלּ א ׁש כּ תוּ ב לעוֹ לם חיּ ה, קוֹ ל  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ג ) וכת וּ ב(בראשית בנים, ּת לדי ל )בּ עצב (שם ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב  גּ ׁש מים, קוֹ ל אֹלהים. אליה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש מע
כט ) וכת וּ ב(תהלים הּמ ים, על ה' אקוֹ ל (מלכים ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הּמ תים,יח) ּת חיּ ת קוֹ ל הגּ ׁש ם. המוֹ ן ק וֹ ל ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִכּ י
מ)ׁש כּ תוּ ב מה(ישעיה בּ ּמ ד בּ ר . קוֹ רא קוֹ ל ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אלּ א בּ ּמ ד בּ ר  קוֹ ל כּ אן רבּ י צּ רי# אמר  ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מתי  לע וֹ רר קוֹ ל וֹ ת אוֹ תם אלּ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְזריקא,
העוֹ לם. לכל  ה דּ ין ׁש הוּ א וּ מכּ אן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמדבּ ר.
אדם כּ ׁש נּ כנס ׁש נינוּ , הרי  יוֹ חנן , רבּ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ תחיּ ת כּ ׁש יּ קוּ מוּ  בּ קוֹ לוֹ ת. נכנס ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַלּק בר,

קוֹ לוֹ ת בּ ק וֹ לי ׁש יּ ק וּ מ וּ  דין אינוֹ  ?הּמ תים ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
להיוֹ ת קוֹ ל בּ ת  עתידה יעקב, רבּ י  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ואוֹ מרת: קבר וֹ ת בּ בּת י כו)מתּפ וֹ צצת (ישעיה ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לחיוֹ ת ועתידים עפר. ׁש כני ורנּ נוּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהקיצוּ 

ׁש כּ תוּ ב  מעלה, ׁש ל גּ דוֹ ל  אוֹ ר ׁש ל (שם)בּ טל ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אמן  ּת ּפ יל. רפאים וארץ טלּ # אוֹ ר וֹ ת טל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִכּ י

רצ וֹ ן. יהי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵכּ ן

א ֹותם ּורא ּו ּתֹורה  נּתנה ק ֹולֹות ְְְְִִָָָָּבׁשבעה
קֹולֹות

וכו'קוֹ ל הּמ ים על  ג-ט)ה' שמות:(כט, [זוהר ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

מההשמטות  השלמה  פ"ב. דף  יתרו (סימן פ'

כ )]א ) ואת(שמות הּק וֹ ֹלת את ראים העם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל
הּק וֹ לוֹ ת את ר וֹ אים וכי  וכל הלּ ּפ ידם. א לּ א ? ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

קוֹ לוֹ ת אוֹ תם הּק וֹ ֹלת, את ראים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָהעם

IIתהלים IIזוהר 
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יהו� ויׁש בּ ר הלּ בנוֹ ן:�ארזים ארזי ושׂ ריןואת לבנוֹ ן עגל כּ מוֹ  ויּ רקידם £¨¦©§©¥§Ÿ̈¤©§¥©§¨©©§¦¥§¥¤§¨§¦§Ÿ

כט )ׁש נּ אמר אל(תהילים הּמ ים על יי קוֹ ל ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
בּ כּ ח  יי קוֹ ל  הרעים. ואומרהכּ בוֹ ד י). (ישעיה ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌

ואומר  עשׂ יתי . ידי  מח)בּ כח ידי (שם אף ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ארץ . כט )יסדה ואומר(תהלים בּ הדר. ה' קול ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

קיא) וצדקתוֹ .(שם ּפ עלוֹ  והדר כט )הוֹ ד  (שם ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עצי  שמשברת קשת זה ארזים, שבר  יי קול

ברוֹ ׁש ים. ועצי חצב(שם)ארזים יי קול  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌
אׁש  האׁש להבוֹ ת בּ ין ׁש לוֹ ם ׁש עוֹ שׂ ה  זה , ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

אוֹ תוֹ  וּ מוֹ נע האׁש  כּ ח ׁש ח וֹ צב הּמ ים, ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵוּ בין 
מלּ כבּ וֹ תוֹ . מוֹ נע גּ ם הּמ ים ק וֹ ל(שם)מ לּ לח# ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מד בּ ר יחיל  ׁש נּ אמר יי  יח), חסד (שם ועשׂ ה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌
מן  יוֹ תר עוֹ לם. עד  וּ לזרעוֹ  לדוד ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלמׁש יחוֹ 

כט )ה ּמ ד בּ ר . איּ לוֹ ת (שם יחוֹ לל  יי קוֹ ל ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
כּ בוֹ ד אמר כּ לּ וֹ  וּ בהיכל וֹ  יער וֹ ת ,ו יּ ח -ף ַ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌.◌ֵֹ◌ָ◌

ב )ׁש כּ תוּ ב השירים  בּ נוֹ ת(שיר  אתכם הׁש בּ ע ּת י ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
הא ה7דה. בּ אילוֹ ת או בּ צבאוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְירוּ ׁש לם
הּת וֹ רה, נּת נה ק וֹ לוֹ ת ׁש בּ ׁש בע ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלמדּת 
וראוּ ם, העוֹ לם אדוֹ ן עליהם נגלה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְוּ בכלּ ם

ׁש כּ תוּ ב ב )והינ וּ  הע (שמות אתוכל ראים ם ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌
◌ַהּק וֹ ֹלת.

ּכל נמסרים זה ּבי ֹום רּבה ְְְִִֶַַָָָָה ֹוׁשענא 
ּבטלים וה ּדינים  ְְְִִִִֵַַָהּפתקא ֹות

וכו 'קוֹ ל הּמ ים על ג-ט)ה ' ויקרא:(כט, [זוהר ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

צו ל"א :)פ' כט )כּ תוּ ב ,](דף ה'(תהלים קוֹ ל  ָ◌
זה יוֹ סי , רבּ י  אמר  הכּ בוֹ ד. אל הּמ ים ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַעל
ה' קוֹ ל יצחק. זה - בּ כּ ח ה' קוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם.
זה - ארזים  ׁש בר ה' ק וֹ ל יעקב. זה - ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵֹֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶבּ הדר
הוֹ ד . זה - אׁש  להבוֹ ת  חצב ה' ק וֹ ל ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵנצח.
ה' קוֹ ל  צדּ יק. זה  - מדבּ ר יחיל  ה' ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָקוֹ ל
על  גּ דלים וכ לּ ם צדק . זה - איּ לוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְיחוֹ לל 

זהוּ (המים)היּ ם לגדּ ל. כּ די בּ ּמ ים ונׁש קים ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
להׁש קוֹ ת(בראשיתב )ׁש כּ תוּ ב  מעדן יצא ונהר  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌

לעוֹ לם בּ רכוֹ ת מעוֹ ררים אלּ ה  וכל  הגּ ן. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶאת
מׁש קים. ׁש כּ לּ ם ההׁש קאה ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵמאוֹ תּה 

ּת ל וּ ייםבּ א  הלּ לוּ  הּק וֹ ל וֹ ת ׁש בעת ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ה0נה, ימוֹ ת בּ ׁש אר  הּפ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְבּ ד בּ וּ ר
ואנוּ  בּ מעשׂ ה, אלּ א ּת לוּ יים אין ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועכׁש ו 
ׁש בּ זּ מן  מ 0וּ ם דבּ וּ ר , ו ֹלא מעשׂ ה, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
ה0ביעי  בּ יּ וֹ ם ה0נה. כּ ל את מבר # ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
העוֹ לם, ׁש ל הדּ ין  סיּ וּ ם הוּ א החג, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש ל
והגּ בוּ ר וֹ ת הּמ ל #, מבּ ית י וֹ צאים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהּפ תקים 
וערבי  הזּ ה, בּ יּ וֹ ם וּ מסּת יּ מוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתע וֹ ררוֹ ת

גּ בוּ ר וֹ ת(תלויים)נחל לעוֹ רר וּ צריכים בּ הם. ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
את לר וּ וֹ ת כּ די  ּפ עמים  ׁש בע וּ להּק יף ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַלּמ ים,
מ0וּ ם יצחק , ׁש ל  מהּמ ים הזּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ז בּ ח
מים, מתמלּ את יצחק ׁש ל הזּ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הבּ אר
בּ מים. מתבּ ר # העוֹ לם כּ ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש ּמ תמלּ את,
וּ לסיּ ם ל ּמ ים, גּ ב וּ ר וֹ ת צריכים ה זּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַוּ ביּ וֹ ם 
מסּת יּ ם הזּ ה בּ יּ וֹ ם ׁש הרי כּ #, אחר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תּה 
אוֹ תם לחבּ ט צריכים כּ # וּ מ0וּ ם ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ין,
ׁש ל  יוֹ ם זהוּ  ׁש הרי י ּמ צא וּ , ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַבּ ּק רקע
וסיּ וּ ם התעוֹ רר וּ ת ולכן וסיּ וּ ם. ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ת

נחל . בּ ערבי  ׁש ע וֹ שׂ ים ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶהוּ א

ויפה.אמר הוּ א, כּ # ודּ אי  חיּ יא, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
יוֹ צא וֹ ת נחל ׁש ל מהצּ ד נחל , ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוערבי 
וּ מסיּ מים. מתע וֹ ררים הזּ ה וּ ב יּ וֹ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְגּ בוּ רוֹ ת.

כּ תוּ ב, הזּ ה כו)בּ יּ וֹ ם יצחק (בראשית ויּ ׁש ב ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ח כּ תוּ ב  בּ ארת הּמ ים. בּ ארת את סר.ויּ חּפ ר  ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌

ויּ ׁש ב  זּ ה מה הראׁש וֹ ן ויּ ׁש ב , היּ וֹ ם אלּ א ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
העוֹ לם, בּ כל היה הדּ ין רא ׁש ית החד ׁש , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶׁש ל
בּ יּ וֹ ם הע וֹ לם. את לדוּ ן ל כּ ּס א עוֹ מד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויצחק 

IIתהלים IIזוהר 
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ראמים: בן יהו�זכּ מוֹ  אׁש :�קוֹ ל להבוֹ ת יהו�חחצב יחיל�קוֹ ל §¤§¥¦§Ÿ̈Ÿ¥©£¥§Ÿ̈¨¦
יהו� יחיל קדׁש :�מדבּ ר יהו�טמדבּ ר ויּ חשׂ �קוֹ ל איּ לוֹ ת ףיחוֹ לל ¦§¨¨¦§Ÿ̈¦§©¨¥§Ÿ̈§¥©¨©¤¡Ÿ

דּ ינים . וּ לסיּ ם דּ ינים לעוֹ רר  יצחק , ויּ ׁש ב ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,
לכנסת  גּ בוּ רוֹ ת להריק  ה ּמ ים, בּ ארת את ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַו יּ חּפ ר
יוֹ רדים  מים ׁש הרי ה ּמ ים, את לע וֹ רר  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל
אין הלּ לוּ  ׁש הגּ בוּ ר וֹ ת וּ מ0וּ ם בּ גבוּ רוֹ ת. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָלע וֹ לם
נחה  ֹלא  המענּ ן  ויוֹ ם  בּ עננים, א לּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְי וֹ רדוֹ ת
ׁש העוֹ לם  מ0וּ ם  רק הע וֹ לם, ע ּמ וּ די ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָרוּ חם 

הּט עם  מה אוֹ תם. ׁש העוֹ לם צרי# מ 0וּ ם  ? ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ה כּ ל  כּ # מ0וּ ם צרי#. כּ # והכּ ל  בּ דין, ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנברא 
וּ ב ּת ּק וּ ן בּ ּמ ע שׂ ה הכּ הן  כּ ן  ועל בּ מעשׂ ה . ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָּת ל וּ י
עלי וֹ נים  מתע וֹ ררים  למ ּט ה , ע וֹ שׂ ה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
ידוֹ . על מתּת ּק נים והם אוֹ תם , לתּק ן  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים 

ׁש דּ וֹ מהאמר  הערבה ׁש נינוּ , הרי י וֹ סי, ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
היא וּ מה הזּ ה, בּ יּ וֹ ם  אמרל 7פתים ? ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌

כּ # בּ א, הוּ א ׁש לּ דר ׁש  גּ ב על  אף  ח יּ יא, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
תלוּ י  זה ה זּ ה  בּ יּ וֹ ם ׁש הרי  ו דּ אי. ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶזה

לתת בּ 7פתים הּמ ל! מצוּ ה הזּ ה בּ יּ וֹ ם , ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ונסּת ם  מסּת יּ מים, והדּ ינים לממנּ ה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌.◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ תקים
ׁש ל הראׁש וֹ ן בּ יּ וֹ ם מהעוֹ לם. הרע ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָל ׁש וֹ ן 
הוּ א  והּס יּ וּ ם ה דּ ין, ראׁש ית הוּ א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ַהחד ׁש 

הזּ ה  נתבּ אר.בּ יּ וֹ ם והרי , ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

עבוֹ דהבּ א  ע וֹ בדי  העּמ ים הזּ ה בּ יּ וֹ ם ראה , ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌
הבּ רכוֹ ת את וּ מסיּ מים מׁש לימים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָזרה
הזּ ה בּ יּ וֹ ם וי שׂ ראל בּ דין , וׁש וֹ רים ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם
וׁש וֹ רים ׁש לּ הם הדּ ינים את ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמסיּ מים

עתידים בּ ברכוֹ ת, אחר ליוֹ ם ׁש הרי  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
בּ רכוֹ ת  מ ּמ נּ וּ  לּט ל הּמ ל !, עם  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת עׁש ע
נמצאים  ֹלא שׂ מחה וּ באוֹ תּה  ה -נה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלכל 
ׁש יּ וֹ ׁש ב וּ מי  לבדּ ם. י שׂ ראל  רק ה ּמ ל !, ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִעם
מה  כּ ל  לבדּ וֹ , אוֹ ת וֹ  ונוֹ טל הּמ ל! ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִעם

ל וֹ  ונוֹ תן ׁש וֹ אל, י שׂ ראל -רוֹ צה כּ ן ועל . ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

זרה עבוֹ דה עוֹ בדי ועּמ ים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתחילים,
כּ תוּ ב , כּ ן ועל א)מסיּ מים. אהבּת י (מלאכי  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וגוֹ '. ה' אמר  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶאתכם

בּ ׁש לוה,אמר עשׂ ו את רוֹ אה  אני הרי  לוֹ , ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
על ו ׁש וֹ לט  עליוֹ נים , בּ כרכּ ים ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מלכוּ ת,

ׁש ממה הריו את וא שׂ ים  אמר ּת  ואּת ה !?הע וֹ לם, ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ה ּמ ל# כּ יון  כּ #, זה  מקוֹ ם בּ כל לוֹ , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר
ׁש לּ וֹ , בּ ּפ תק  גּ זרה אוֹ תּה  ו שׂ ם  גּ זרה גּ זר  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
את ואשׂ ים כּ ן  ועל  ׁש נּ עשׂ ה. כּ מוֹ  מעיד ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַה כּ תוּ ב
ׁש לּ י, בּ ּפ תק  זה את שׂ מּת י ׁש הרי  ׁש ממה, ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהריו
ׁש כּ ת וּ ב ישׂ ראל , על ׁש גּ זר טוֹ בוֹ ת אוֹ תן כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוכן

יז ) ועשׂ יתי.(יחזקאל דּ בּ רּת י  ה' ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲאני 

ק ֹול ה ּמים  על ּתל ּויים העֹולם העּמּודים ְִִִַַַַָָָָּכל
ה ּמים על  ֵַַַה'

הּמ יםק וֹ ל  על ג)ה' פ ':(כט, חדש [זוהר  ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ט:)בראשית  על ](דף ׁש מע וֹ ן, ר בּ י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָׁש נה 
ׁש נּ אמר עוֹ מדת, הארץ עּמ וּ דים ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה

ט ) והם(משלי  ׁש בעה , עּמ וּ דיה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָחצבה 
הּמ ל#, דּ וד אמר וּ כנגדּ ם הּמ ים, על  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּת לוּ יים

ׁש כּ תוּ ב  קוֹ לוֹ ת, ׁש בעה ה0ל וֹ ם, (תהליםעליו ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הּמ ים.כט ) על ה' ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַקוֹ ל

א ּילֹות יח ֹולל  ה ' קֹול  ְֵַַַָמהּו

א יּ לוֹ תקוֹ ל יח וֹ לל ט)ה ' פ ':(כט, שמות [זוהר ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ל"ו:)בא  ירד ](דף  הוֹ לכים, ׁש היוּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַעד
נּ עשׂ ה מה אמרוּ , חׁש #הלּ ילה. - נל# אם ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

מהדּ ר # סטוּ  הוּ א. ּפ חד - נׁש ב אם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה.
והיוּ  ויׁש בוּ  אחד. אילן ּת חת ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְויׁש ב וּ 
בּ חצוֹ ת יׁש נוּ . וֹלא  תוֹ רה, דּ ברי  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ מרים
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כּ בוֹ ד: אמר כּ לּ וֹ  וּ בהיכלוֹ  יהו��יהו�ייערוֹ ת ׁש ב ויּ  יׁש ב לּמ בּ וּ ל §¨§¥¨ªŸ¥¨§Ÿ̈©©¨¨©¥¤§Ÿ̈

לפניהם, ׁש עברה אחת איּ לה ראוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה
קמ וּ  ׁש מע וּ . ק וֹ לוֹ ת. וּ מרימה צוֹ וחת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה
קוֹ ל  ׁש מעוּ  והזדּ עזעוּ . י וֹ סי ור בּ י  חיּ יא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
קוּ מ וּ  מתע וֹ ררים ואוֹ מר: ׁש ּמ כריז !אחד ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

התעוֹ רר וּ  לפני י ׁש נים  הז דּ ּמ נוּ  ע וֹ למוֹ ת ! ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מעלה!אדוֹ נכם של האילה שכואבת יוצא קול  (שהרי  ֲ◌ְ◌ֶ◌

ויחשף אילות  יחולל ה ' קול כט) (תהלים שכתוב  מטה, ושל

ׁש ה וּ איערות) עדן, לגן יוֹ צא אד וֹ נכם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ׁש כּ תוּ ב  הצּ דּ יקים, עם להׁש ּת ע ׁש ע ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵהיכל וֹ ,
חיּ יא, רבּ י אמר כּ ב וֹ ד. אוֹ מר  כּ לּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌3◌ָ◌ֵ◌ְוּ בהיכלוֹ 
ה וּ א זה וקוֹ ל  מּמ ׁש , ה לּ ילה חצ וֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַעכׁש ו
מעלה ׁש ל האיּ לה וכוֹ אבת ׁש יּ צא, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהּק וֹ ל

ׁש כּ תוּ ב כט )וּ מּט ה, יחוֹ לל(תהלים  ה ' קוֹ ל  ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
זהאיּ ל וֹ ת. את  לׁש מע  ׁש זּ כינוּ  חלקנוּ  !אׁש רי ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌

איּ לוֹ תקוֹ ל יח וֹ לל ט)ה' פ ':(כט, ויקרא  [זוהר ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

מות  ס"ח.)אחרי כּ תוּ ב](דף ק וֹ ללמדנוּ , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
איּ לוֹ ת  יחוֹ לל חסר,ה' כּ תוּ ב איּ לת איּ ל וֹ ת, . ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ה7דה אילוֹ ת השחר )זוֹ  אילת זו אילות(נ"א (ד "א ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ חצוֹ ת.השדה) ׁש 0נינוּ , ה7דה, ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַאיל וֹ ת
נכנס  הוּ א בּ רוּ # ׁש ה ּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
הּק וֹ ל  הצּ דּ יקים, עם להׁש ּת עׁש ע עדן ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלגן
האיּ לוֹ ת אוֹ תן לכל  וּ מכאיב י וֹ צא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה
ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  הּק דוֹ ׁש , הנּ כבּ ד  הכּ ּס א ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּס ביב

ג ) אחר(שיר  דּ בר לּה . סביב גּ בּ רים ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ִׁש 0ים 
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - איּ לוֹ ת כו)יח וֹ לל חללה(איוב  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  יערוֹ ת, ויּ ח0ף בּ ריח. נח ׁש  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָידוֹ 
יד ) א וכתוּ ב(שמואל הדּ ב ׁש , ה)בּ יערת (שיר  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

כּ מ וֹ  אוֹ תם וּ מיניקה דּ בׁש י , עם יערי  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאכלּת י 
הבּ נים. את ׁש ּמ יניקה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵאם

לדין  לב ּדֹו ה ' י ׁשב  ְְִֵַַַַָּבּמּבּול 

יׁש ב ה ' י)לּמ ּב וּ ל נח :(כט, פ ' בראשית  (דף[זוהר  ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש ]סד:) חיּ יא, ור בּ י יוֹ סי  ר בּ י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָאמרוּ 
אׁש רי  לפנינוּ . הדּ ר# התקין הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #
וּ נׁש ק וּ הוּ . בּ אוּ  בּ ּת וֹ רה. ׁש עוֹ סקים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם

י וֹ סי , רבּ י עליו נד )קרא בּ ני#(ישעיה  וכל ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
כּ ׁש הגּ יעוּ  בּ ני#. ׁש לוֹ ם ורב  ה' ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִלּמ וּ די 
0וֹ נה מה האיׁש , אוֹ תוֹ  אמר  י ׁש בוּ . ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַל7דה,

יט )ׁש כּ תוּ ב ועל (בראשית סדם על המטיר  וה' ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב  בּ ּמ בּ וּ ל 0וֹ נה וּ מה וגוֹ ', ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֲעמרה

אֹלהים מקוֹ ם,אֹלהים כתוּ ב [למה]בּ כל ו ֹלא ֱ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב [בכל]וה ' מק וֹ ם בּ כל ׁש נינוּ , אלּ א ? ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

דּ ין  - סתם אֹלהים דּ ינוֹ . וּ בית הוּ א - ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ַוה'
להׁש מיד  וֹלא דין נעשׂ ה  בּ סדם אלּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְלבדּ וֹ .
בּ ּמ בּ וּ ל  אבל בּ דין, התערב  הוּ א ולכן ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ לם,
ׁש נּ מצאוּ  אוֹ תם וכל הע וֹ לם כּ ל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌3הׁש מד

ּת אמר,[בלבדו] ואם וּ מי [הרי]בּ עוֹ לם . נח ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַֹ◌ִ◌
עּמ וֹ  הרי]ׁש היה היה,[נצלו העין מן נס ּת ר ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

בּ עוֹ לם 0נּ מצא מה כּ ל זה ועל נראה. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
וֹלא בּ ג לּ וּ י, וה' זה ועל אוֹ ת וֹ , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהׁש מיד
וצרי# הסּת רה, צרי # אֹלהים הכּ ל . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהׁש מיד

זה[אדם] ועל  מׁש מיד , הכּ ל ׁש הרי ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה0מר ,
סוֹ ד וזה היה. לבדּ וֹ  כט )אֹלהים ה'(תהלים ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

יׁש ב  זּ ה מה  יׁש ב. ּפ סוּ ק לּמ בּ וּ ל אלמלא ? ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ׁש ֹּלא לבדּ וֹ , יׁש ב  לאמרוֹ . יכלנוּ  ֹלא ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָכּ תוּ ב,
ׁש ם וכתוּ ב יׁש ב , כּ אן כּ תוּ ב דּ ין. עם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָבא

יג ) לבדּ וֹ .(ויקרא י ׁש ב ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָבּ דד

י ׁש בה ' י)לּמ ּב וּ ל פקודי:(כט, פ' שמות  [זוהר ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

רכ"ז :) ו'](דף  כּ ל  אמרנוּ , הרי וּ ראה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְֹבּ א
ו' ׁש בּ א מקוֹ ם וכל הרחמים, בּ סוֹ ד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְהוּ א

כּ  רחמים, הוּ א ה ּק דוֹ ׁש , יט )מוֹ בּ 0ם (בראשית ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌
סדום. על  המטיר  יג )וה' אל (שם אמר  וה' ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

0וֹ נה ׁש ּמ ה  כּ אחד. ודין רחמים  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַאברם.

IIתהלים IIזוהר 
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לעוֹ לם:� יהו��יהו�יאמל� יּת ן לעּמ וֹ  עּמ וֹ �עז את יבר� ¤¤§¨§Ÿ̈Ÿ§©¦¥§Ÿ̈§¨¥¤©
¨©ב$לוֹ ם:

מקוֹ ם בּ כל  א ֹלהים ׁש כּ ת וּ ב ל ּמ הבּ ּמ בּ וּ ל ? ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וה' כת וּ ב מקוֹ םֹלא בּ כל ׁש נינוּ , אלּ א ? ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

- סתם אֹלהים דּ ינוֹ . וּ בית הוּ א - וה' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
כּ די  וֹלא דּ ין , נעשׂ ה בּ סדוֹ ם אלּ א לב דּ וֹ . ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִדּ ין 
ה וּ א כּ # וּ מ0וּ ם הע וֹ לם, את  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מיד 
העוֹ לם כּ ל בּ ּמ בּ וּ ל  אבל דּ ין. עם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִהתערב 
ואם בע וֹ לם. ׁש נּ מצאוּ  אוֹ תם וכל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌3הׁש מד,
הרי  - נצּ לוּ  0ע ּמ וֹ  מה וכל  נח ׁש הרי  ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַֹּת אמר,
כּ ל  כּ ן ועל נראה, ׁש ֹּלא היה, מהעין ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנסּת ר
זה ועל אוֹ תוֹ . הׁש מיד  בּ עוֹ לם  0נּ מצא ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַמה 
- אֹלהים הכּ ל . הׁש מיד  ו ֹלא בּ גל וּ י, - ◌ִ◌ֱֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוה'
הכּ ל . מׁש מיד ׁש הרי  לה0מר, וצרי # ֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנסּת ר,

- זה  וסוֹ ד היה, לבדּ וֹ  אֹלהים כט )ולכן  (תהלים ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
יׁש ב  זּ ה מה  יׁש ב. לּמ בּ וּ ל מקראה' אלמלא ? ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

לבדּ וֹ , יׁש ב - י ׁש ב ל וֹ מר . יכוֹ לים ֹלא ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָכּ תוּ ב,
ׁש ם וכתוּ ב  יׁש ב, כּ אן כּ תוּ ב  דּ ין. עם בא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

יג ) למדנוּ ,(ויקרא וסוֹ ד לבדּ וֹ . י ׁש ב, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָבּ דד 
ה וּ א גּ לוּ י וגלוּ י . נסּת ר הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש כּ ל  הּמ קוֹ ם הוּ א נסּת ר  ׁש לּ מ ּט ה. דּ ין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית
דּ ברי  כּ ל כּ #, מ 0וּ ם מ0ם. י וֹ צאוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכ וֹ ת
עליו. ׁש וֹ רוֹ ת ה בּ רכ וֹ ת בּ נס ּת ר , ׁש הם  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָאדם
דּ ין  בּ ית ׁש ל מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ׁש בּ גלוּ י, אוֹ תם ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוכל
בּ גלוּ י . מקוֹ ם ׁש הוּ א מ 0וּ ם עליו, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש וֹ רה 

ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  עליוֹ ן  בּ סוֹ ד הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

רחמים ּכן ּגם הּוא הּדין ֲִִִֵַַַַמּדת 

יׁש ב ה' י)לּמ ּב וּ ל נח :(כט, פ ' חדש  (דף[זוהר ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב ]כ"ז :) מהוּ  יצחק, רבּ י  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
כט ) היה(תהלים לדוד וכי  י ׁש ב, ל ּמ בּ וּ ל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַה '

ׁש ה וּ א יוֹ דעים העוֹ לם וכל זה, דּ בר ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַלוֹ מר
וקדם ואזי ואחר וֹ ן  רבּ י ראׁש וֹ ן אמר  אלּ א, ? ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

מוֹ צא אּת ה מקוֹ ם בּ כל וּ ראה, בּ א ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
ואף  הרחמים. מדּ ת ה' הדּ ין, מ דּ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱאֹלהים
רחמים מ דּ ת - היא הדּ ין  ׁש ּמ דּ ת ּפ י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַעל
אבל  העוֹ לם, נחרב כּ #, ׁש אלמלא בּ וֹ , ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
העוֹ לם. התי0ב  הרחמים מדּ ת אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען

נשבר בתורה עוסקים שישראל זמן כל
העמים של  כחם 

עּמ וֹ "ה ' את  יבר  ה' יּת ן  לע ּמ וֹ  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְֹעז

יא)ב)לוֹ ם" חלק:(כט, זוהר תורה ; [זוהר ַ◌ָ◌

יג .] דף ויקרא  פ' דברג ' אין חייא, רבי אמר
עכו"ם, עמים של הכחות שישבר  בעולם 
בתורה, עוסקים שישראל  בזמן מלבד
בחינת בתורה, עוסקים שישראל זמן  שכל
של  והתוקף הכח ונשבר נתגבר, הימין
התורה נקראת ולפיכך עכו"ם, העמים

יּת ן". לעּמ וֹ  עז  "ה' ככתוב: ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְֹֹ"עז",

בתורה עוסקים  שאין  בזמן  ישראל על הגזרות

ב )לוֹ ם""ה ' עּמ וֹ  את יבר   ה' י ּת ן לע ּמ וֹ  (כט ,עז ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

בשלח :יא ) פרשת  ב' חלק זוהר  תורה ; (דף[זוהר 

בתורה,]נח.) עוסקים אין שישראל  ובזמן
העמים כחות נתחזק  אז נתגבר, השמאל בחינת
עליהם וגוזרים ישראל , על ושולטים עכו"ם,
זה ובעבור בהם, לעמוד יכולים שאין  גזרות 
זהו  האומות , בין ונתפזרו  מארצם ישראל גלו

וגו '" הארץ  אבדה מה  "על "ויּ אמרשכתוב : ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌
ּת וֹ רתי " את עזבם על יא-יב )ה' ט, .(ירמיהו ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

בעולם. שלום מרבים תורה ודברי דברי
"ה' ככתוב: בעולם, שלום מרבים התורה
ב0לוֹ ם". ע ּמ וֹ  את יבר# ה' יּת ן לעּמ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְֹעז
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לדוד:אל  הבּ ית חנכּ ת ׁש יר יהו�במזמוֹ ר וֹלא�ארוֹ ממ% דלּ יתני כּ י ¦§¦£ª©©©¦§¨¦£¦§§Ÿ̈¦¦¦¨¦§

רע דבר לכל

וגו' חנוכת שיר  א)מזמור ל]:(ל , לפרק תהלים א"ל.[שימוש הוא שלו  ושם רע דבר לכל טוב  הוא .
יזמרך. למען מן ל' "ארוממך, מן א'

IIתהלים IIשימוש

לא למטה המקדש בית  שנבנה בשעה
מיום הוא ברוך הקדוש לפני שמחה היתה 

ההוא ביום כמו העולם  שנברא 

לדוד""מזמוֹ ר הּב ית חנ ּכ ת א)ׁש יר :(ל , ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

קמג .] דף  ב' חלק  זוהר תורה ; [זוהר

המקדש  בית שנבנה בשעה יוסי רבי  אמר
ברוך  הקדוש לפני  שמחה היתה לא למטה
ההוא, ביום כמו העולם שנברא מיום הוא
את להוריד במדבר  משה שעשה המשכן
אחר משכן  ההוא ביום לארץ, השכינה
שנתבאר כמו  למעלה, עמו הוקם

הּמ ׁש כּ ן " "הוּ קם יז)בהכתוב: מ , ,(שמות ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וזה עמו, שהוקם אחר  משכן המשכן,
יותר, ולא מטט' נער המלאך  של המשכן
אחר ראשון בית  נבנה כאשר הראשון בית
והאיר העולמות בכל ונתקיים עמו, נבנה
כל  ונפתחו העולם, ונמתק העולמות  לכל 
חדוה היתה ולא להאיר, העליונים חלונות
פתחו  אז  ההוא, כיום העולמות בכל 

שירה. ואמרו ותחתונים עליונים

בית לעומת עומד שלמטה  הכנסת  בית
שלמעלה הכנסת 

לדוד""מזמוֹ ר הּב ית חנ ּכ ת א)ׁש יר :(ל , ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מהימנא רעיא  ח "ב , זוהר  תורה ; [זוהר

נט:) כדמיון ](דף  למטה מקדש  לבנות  מצוה
שכתוב : כמו שלמעלה, המקדש בית

ה '" ּפ עלּת  ל ׁש בּת ; יז)"מכ וֹ ן טו , ,(שמות  ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
למטה מקדש בית לבנות שנצרך
לעבוד  יום בכל התפלות בתוכו ולהתפלל 
תפלה שהרי  הוא, ברוך  להקדוש לו
נצרך  הכנסת בית ואותו עבודה, נקראת 
תקונים, בכל ולהתקינו רבה ביופי לבנותו
לעומת עומד  שלמטה הכנסת בית שהרי 
המקדש  בית שלמעלה, הכנסת בית
המקדש  בית כדמיון עומד הוא שלמטה
ובית זה, לעומת זה ועומד שלמעלה ,
עבודתיו  וכל תיקוניו כל ההוא המקדש
הם כלם והמשמשים הכלים אותן וכל
משה שעשה  המשכן שלמעלה, כדמיון
בית שלמעלה , כדמיון הכל היה במדבר
בית הוא המלך שלמה שבנה המקדש
אותן  בכל  שלמעלה כדמיון מנוחה
בית העליון בתקון להיות  התיקונים,
צריך  הכנסת בית וכן ונחלה, מנוחה
כדמיון  להיות יופי תיקוני  בכל להיות
תיקונים לתקן תפלה בית להיות העליון,

שנתבאר. כמו בתפלה

בבקר הכנסת לבית שמקדים מי הוא  זכאי 

לדוד""מזמוֹ ר הּב ית חנ ּכ ת א)ׁש יר :(ל , ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ב' חלק זוהר תורה ; קלא :)[זוהר ](דף 

בבקר, הכנסת לבית שמקדים מי  הוא זכאי
עם נתחבר  בתחלה שמתקדם מי  וכל
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לי: איבי וּת רּפ אני:'אֹלהי�יהו�ג שׂ ּמ חּת  אלי% יהו�ד ׁש וּ עּת י ¦©§¨Ÿ§©¦§Ÿ̈¡¨¦©§¦¥¤©¦§¨¥¦§Ÿ̈

חיּ יתני� נפׁש י ׁש אוֹ ל מן בוֹ ר:(מיורדי)העלית �המיּ רדי ליהו� זּמ רוּ  ¤¡¦¨¦§©§¦¦¦©¦¦¨§¦©§©Ÿ̈

קדׁש וֹ : לזכר והוֹ דוּ  ולבּ קרוחסידיו בּ כי ילין בּ ערב בּ רצוֹ נוֹ  חיּ ים בּ אּפ וֹ  רגע כּ י £¦¨§§¥¤¨§¦¤©§©©¦¦§¨¤¤¨¦¤¦§©Ÿ¤

לעוֹ לם:זרנּ ה: אּמ וֹ ט בּ ל בׁש לוי אמרּת י העמדּת ה�יהו�חואני בּ רצוֹ נ% ¦¨©£¦¨©§¦§©§¦©¤§¨§Ÿ̈¦§§¤¡©§¨

נבהל: הייתי פני% הסּת רּת  עז יהו�טלהררי אדני�אלי% ואל אקרא §©§¦Ÿ¦§©§¨¨¤¨¦¦¦§¨¥¤§Ÿ̈¤§¨§¤£Ÿ¨
אמּת %:יאתחנּ ן: היגּ יד עפר היוֹ ד% ׁש חת אל בּ רדּת י בּ דמי בּ צע ׁש מעיאמה ¤§©¨©¤©§¨¦§¦§¦¤¨©£§¨¨£©¦£¦¤§©

יהו��יהו� לי:�וחנּ ני עזר ּפ ּת חּת יבהיה לי למחוֹ ל מסּפ די הפכּת  §Ÿ̈§¨¥¦§Ÿ̈¡¥Ÿ¥¦¨©§¨¦§§¦§¨¦¦©§¨

שׂ מחה: וּת אזּ רני יהו�יגשׂ קּ י ידּ ם וֹלא כבוֹ ד יזּמ ר% 'אֹלהי�למען ©¦©§©§¥¦¦§¨§©©§©¤§¨§¦Ÿ§Ÿ̈¡©

אוֹ דךּ : ¨¤¨§לעוֹ לם

זה וראה בוא אחד, בחבור  השכינה
אשרי  הכנסת בבית שנמצא הראשון 
צדי "ק  של  במדרגה עומד שהוא חלקו,
"וּ מ ׁש חרי  הסוד: וזה  השכינה, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְעם

יז)ימצאנני" ח , בהתעלות(משלי  נתעלה זה , ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌
הכירות לו שיש אלא עוד ולא עליונה,
כמו  בא, לא אחד יום  אם עליו ושואל עמו
ׁש מע  ה' ירא בכם "מי  שכתוב: ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִשנתבאר

עבדּ וֹ " י)בּ קוֹ ל נ, הבקר(ישעיהו בא וכאשר  , ְ◌ַ◌ְ◌
צריכים הכנסת בבית נמצא והצבור
וזה דוד, של  ותשבחות בשירות  להמצא
אהבה לעורר  נסתתדרו שהן  ביארנו
ולעורר תיקונים לתקן ולמטה, למעלה
הלוים היו  זה לבעבור שהרי  שמחה ,
ושמחה אהבה לעורר כדי בשיר מעוררים
ומי  ותשבחות, שירות  באותן למעלה
לו  אוי חול בדברי  הכנסת בבית שמספר
שמגרע  לו אוי  התפרדות, מראה שהוא
באלהי  חלק לו שאין לו אוי האמונה,
ושלא אלוה לו  שאין מראה שהוא ישראל,
שמים, ירא ואינו השכינה שם  נמצאת
שלמעלה. העליון בתקון בזיון ומנהיג

מתקדשים שהם ישראל  של  חלקם אשרי 
דבקים שהם לפי העליונים, בקדושת
בּ ה' הדּ בקים "ואּת ם שנאמר: ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְלמעלה,

היּ וֹ ם" כּ לּ כם ח יּ ים ד )אֹלהיכם ד , .(דברים  ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ֶ◌ַ◌

מכלן  צעקה גדולה

וּת רּפ אניׁש וּ עּת י  ג)אלי 2 תורה;:(ל, [זוהר ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

ב' חלק  יט:)זוהר רבי ](דף  אמר 
ביניהם, הפרש איזה ושועה  צעקה יהודה
בתפלה, אלא שועה אין יצחק רבי אמר
וכתוב : ו ּת רּפ אני ", אלי; "ׁש וּ עּת י  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִשכתוב:

האזינה" וׁש ועתי ה' תפלּ תי (תהלים"ׁש מעה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
יג ) ׁש וּ עּת י "לט, ה' "אלי; יד ), פח , צעקה,(שם , ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

יהודה רבי אמר כלום, אומר ואינו שצועק 
שהרי  מכלן, צעקה גדולה זה בעבור
אל  ל בּ ם "צעק ככתוב: היא, בלב ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָצעקה

יח)אדני" ב , .(איכה  ֲ◌ָֹ◌

ׁשרּויה ה ּׁשכינה - ואֹומר  ּכׁשּמׁשּבח ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָמזמֹור
ֵֹמראׁש

י דּ וםלמען  ו ֹלא כב וֹ ד  יג)יז ּמ ר  -:(ל , [זוהר ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

בראשית  פ' לט:)בראשית  י וֹ סי ](דף ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
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ב )ּפ תח, הזּ מיר(שם עת  בארץ נראוּ  הנּ צּ נים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הנּ צּ נים בּ ארצנוּ . נׁש מע הּת וֹ ר  וקוֹ ל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִהגּ יע

בארץ) דּ רגוֹ ת(נראו ׁש ׁש  ׁש ל  סוֹ ד זהוּ  [עליה- ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
אברהם , דרגת דרגות ', שש הם ואלו שביעית, והיא

כלן ויוס"ף , ובע"ז ויכי"ן יעקב, ודרגת יצחק  דרגת 

קריה זוהי בארץ בארץ, נראו שכתוב בארץ, נראות

ישראל] ארץ של  מ0וּ םקדושה  - בארץ נראוּ  .ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

עת הזּ וֹ . בּ דּ רגּ ה להגּ ל וֹ ת דּ מ יּ וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תן
כּ מ וֹ  וחוֹ זר, מׁש בּ ח אז ׁש הרי - הגּ יע ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהזּ מיר

ל )ׁש נּ אמר וֹלא(תהלים כבוֹ ד יזּמ ר # למען ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ׁש 0נינוּ  כּ מ וֹ  מזמוֹ ר, נקרא  ולכן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִידּ ום .
ׁש כינה עליו ׁש 0רתה לדוד , מזמוֹ ר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
חיּ יא רבּ י הגּ יע . הזּ מיר  עת וזהוּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ָבּ רא ׁש .

ל ׁש בּ ח. זמן הגּ יע אז ׁש הרי ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָאמר,
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לדוד:אלא מזמוֹ ר יהו�בלמנצּ ח לעוֹ לם�בּ % ׁש ה אבוֹ  אל חסיתי ©§©¥©¦§§¨¦§§Ÿ̈¨¦¦©¥¨§¨
פלּ טני: לביתג בּ צדקת% מעוֹ ז לצוּ ר לי היה הצּ ילני מהרה אזנ% אלי הּט ה §¦§¨§©§¥¦©¥¥©¨§§§¥¨©¦¥¦¡¥¦§¨§¥

ׁש יעני: להוֹ  וּ תנהלני:ד מצוּ דוֹ ת ּת נחני ׁש מ% וּ למען אּת ה וּ מצוּ דתי סלעי כּ י §§¦¥¦¦©§¦§¨¦¨¨§©©¦§©§¥¦§©£¥¦

מעוּ זּ י:ה אּת ה כּ י לי טמנוּ  זוּ  מרׁש ת אוֹ תיוּת וֹ ציאני ּפ דיתה רוּ חי אפקיד בּ יד% ¦¥¦¥¤¤¨§¦¦©¨¨¦§¨§©§¦¦¨¦¨¦

רעה לעין

וגו' חסיתי ב)בה' לא ]:(לא, לפרק תהלים שלו[שימוש ושם זית שמן על אותו  לחוש  הרע. לעין .
לה'. "המיחלים מן ה ' פלטני, בצדקתך מן י ' י "ה. הוא

IIתהלים IIשימוש

את מקריבים והּמצוֹות הּתֹורה ידי  ְְְְִִִֵֶַַַַָעל 
ה' לפני קרּבנ ֹות ְְִֵָָָר ּוחם 

וגוֹ 'בּ יד2 רוּ חי ו )אפקיד  שמות:(לא, [זוהר ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

משפטים  קי"ט:)פ' (ישראל )אׁש ריהם](דף ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ה', לפני קר בּ נוֹ ת ר וּ חם את ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ קריבים 
העוֹ לה היא ׁש ר וּ חם ולילה  לילה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ בכל 
וּ מצוה, בּ תוֹ רה אוֹ תּה  מעלה אם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאליו,
ׁש נּ ּת נוּ  אמיר וֹ ת, עשׂ ר  ׁש היא ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 
ה"ה. מא וֹ ת יּ וֹ ת דּ בּ ר וֹ ת , ׁש בּ עשׂ ר י' ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵמהאוֹ ת 

בששה) בּ (בו', בּ , תוֹ רה חמׁש י ראׁש ית.בּ ׁש ׁש  ְ◌ֵ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
תוֹ רה. חמׁש י  חמ0ה ׁש נּ קראוּ  הם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲחמ 0ה 
ׁש ה וּ א וּ בּמ ח ׁש בה בּ רא ׁש ית. נקרא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִׁש 0י
י שׂ ראל  בּ וֹ  ׁש נּ אמר ה"א, וא"ו ה"א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵיוֹ "ד

עוֹ לה מק וֹ ם וּ לאיזה בּ מח ׁש בה. ?עלה ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
וּ מכ ּס ה. מפלא הע לּ וֹ ת, ע לּ ת ׁש 0ם ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְלכתר
בּ ּמ צוה, לי ּה  דּ סליק מאן הזּ וֹ כה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
ארבּ ע  דּ בּ הוֹ ן ּת פילין, מצות ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְדּ איהי 
ה' לי. קדּ ׁש  - י' יהוֹ "ה ׁש ם דּ בּ הוֹ ן  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָּפ רׁש יּ וֹ ת,
- ה ' י שׂ ראל . ׁש מע - ו' יביא#. כּ י והיה -ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אוֹ תּה  לק0ר בּ ּמ חׁש בה. ׁש מוֹ ע . אם ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
מ ּמ עשׂ ה וּ כלוּ לה י"ה היא ׁש ה0כינה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַבּ יּ ד ,
ו' כּ לוּ לה בּ ינה ׁש היא ודבּ וּ ר ה'. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
וא"ו  ה"א יוֹ "ד ׁש הוּ א וּ בּמ חׁש בה, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְספיר וֹ ת.

יד . כּ חׁש בּ וֹ ן אוֹ תיּ וֹ ת, י"ד יהו"ה . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵה"א,
א', הּת פלּ ין  וּ בית ּפ רׁש יּ וֹ ת, בּ ארבּ ע ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונרמזוּ 
ׁש יני "ן  ׁש 0ני ׁש בע. - הראׁש  רצ וּ עוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ׁש ּת י
וארבּ ע  עשׂ ר. הרצ וּ עה וקׁש ר ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵּת ׁש ע,
יד  ה0כינה, יד י "ד, הרי  - היּ ד ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָּפ רׁש יּ וֹ ת

נאמר , בּ ׁש בילּה  לא)יהו"ה. בּ יד!(שם ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌
רוּ חי ליהו"ה,אפקיד נפקדה הרוּ ח וגוֹ '. ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌

לקבּ לוֹ  אליו יוֹ רד הוּ א בּ ר וּ # ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
ה וּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ו ׁש וֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַל0כינה,

זה את גוֹ רם וּ מי  ׁש בּ כל וּ ׁש כינתוֹ . מי  ? ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  אל  ׁש כינה  מעלה  וּ מצוה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

הוּ א. ◌ָבּ רוּ #

וטֹועם לילה  ּבכל פּקדונו מׁשיב אדם ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹּכל
ּבּלילה ה ּמות ְֶַַַַַָָטעם

וגוֹ 'ּב יד2בּ יד2 רוּ חי  ו )אפקיד [זוהר:(לא , ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

במדבר פ' – במדבר קי"ט.)- ◌ַ◌ָאמר](דף
כּ ת וּ ב אלעזר, לא)ר בּ י אפקיד (תהלים בּ יד# ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

יׁש  אמת. אל ה' אוֹ תי ּפ דיתה ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִר וּ חי 
ׁש ּמ פקיד  מי ראיתם הזּ ה. בּ ּפ ס וּ ק ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת כּ ל 

הּמ ל# בּ ידי  האיׁש דּ בר אׁש רי ודּ אי  א לּ א, ? ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
חוֹ טא וֹלא ה ּק דוֹ ׁש  ה ּמ ל # בּ דרכי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הוֹ ל#
עץ  הלּ ילה, ׁש נּ כנס  כּ יון ראה, בּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְלפניו.

IIתהלים IIזוהר 
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מסּת לּ ק  החיּ ים ועץ בּ עוֹ לם, ׁש וֹ לט ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות 
ׁש וֹ לט הּמ ות ׁש עץ וכיון למעלה. ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

בּ נ  כּ ל לב דּ וֹ , טעםבּ עוֹ לם טוֹ עמים העוֹ לם  י ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌
הּט עם מה גּ וֹ רם.מות . עץ ׁש אוֹ תוֹ  מ0וּ ם ? ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌

אתוהאדם  בּ ידוֹ  וּ להפקיד להק דּ ים צרי # ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
אדם ׁש ל כּ פּק ד וֹ ן בּ פּק דוֹ ן , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַנפ ׁש וֹ 
ׁש ה וּ א גּ ב על ׁש אף  לאחר. ּפ ּק דוֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ תן
ֹלא - ּפ ּק דוֹ ן מאוֹ תוֹ  י וֹ תר  אליו ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתח יּ ב
ל וֹ , נמסר והּפ ּק דוֹ ן  הוֹ איל בּ וֹ , להאחז ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ דאי 
ׁש אין  אחריו, נבדּ ק  ודּ אי  - בּ וֹ  יסרב ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואם
כּ # האמוּ נה . מבּ ני  וֹלא קדׁש  מזּ רע ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִהוּ א
לוֹ  ונוֹ תנים  מקדּ ימים אדם בּ ני  עץ, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵאוֹ תוֹ 
בּ ני  נׁש מוֹ ת כּ ל ול וֹ קח נפׁש ם, ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּפ קדוֹ ן
מ0וּ ם מות, טעם טוֹ עמים  וכלּ ם ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
נפׁש וֹ ת ׁש כּ ל וּ מ0וּ ם  הוּ א. הּמ ות עץ ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה
וֹלא לוֹ , התחיּ בוּ  ׁש כּ לּ ם  גּ ב על  אף ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵאלּ וּ ,
אלּ א לאדם. הּפ ּק דוֹ ן  להׁש יב הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ דאי 
כּ ל  מחזיר בּ פּק ד וֹ ן, לוֹ  נמסרוּ  ׁש כּ לּ ם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

לבעליהם. ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַהּפ קדוֹ נוֹ ת

הזּ הבּ א הּמ ות לעץ כּ דאי  ֹלא ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
בּ ׁש עה אלּ א לאדם ּפ קד וֹ נוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזיר
וּ מתי  בּ עוֹ לם. מתע וֹ רר הח יּ ים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש עץ

חיּ ים עץ אוֹ תוֹ  ׁש עוֹ להמתעוֹ רר  בּ ׁש עה ? ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
כּ ל  בּ עוֹ לם, מתעוֹ רר  ׁש זּ ה כּ יון ואז, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַהבּ קר.
אוֹ תוֹ  וּ מחזיר וּ מׁש איר  חיּ ים, העוֹ לם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
אצל וֹ , ׁש הפקד וּ  הּפ קדוֹ נוֹ ת כּ ל  הּמ ות ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌3◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵעץ

חיּ ים הם הּט עם מה לוֹ . מ0וּ םוה וֹ ל# ? ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌
הרי  ּת אמר , ואם גּ רם. החיּ ים עץ ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
בּ עוֹ ד  בּ לּ ילה מתעוֹ ררים הם רבּ ים אדם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

ׁש וֹ לט הּמ ות עץ ׁש עץ א וֹ תוֹ  ו דּ אי אלּ א ? ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
הּט עם מה זה. את עוֹ שׂ ה מ0וּ םהחיּ ים  ? ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

יד )ׁש כּ תוּ ב  דּ ר ׁש (תהלים מ שׂ כּ יל  הי ׁש  לרא וֹ ת  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌
לאדם ּפ ה ּפ תחוֹ ן יהיה ו ֹלא אֹלהים. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶאת
בּ לּ ילה, בנפׁש י  ׁש לטּת י אלמלא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶׁש יּ אמר:
זה יהוּ דה, רבּ י אמר  בּ ּת וֹ רה. מׁש ּת דּ ל  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָהייתי 

ה וּ א וכ# בּ ודּ אי, בּ אּמ וֹ תבּ ישׂ ראל אבל ! ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌3◌
הּט עם מה כּ זה, ׁש ראינוּ  לוֹ :העוֹ לם  אמר ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌

0אמרּת . מה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָיפה

רּוחי אפקיד ְְְִִַָּביד ְך

וגוֹ 'בּ יד2 רוּ חי  ו )אפקיד במדבר:(לא, [זוהר ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

פנחס פ' רכ"ב:)– ׁש לח](דף ׁש נּ ח ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 
נ ׁש מה ׁש לח  כּ # גּ ם בּ ׁש ליחוּ תוֹ , ה יּ וֹ נה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶאת
אדם צרי # ולכן בּ ׁש ליחוּ תוֹ , רוּ חוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ּמ לכּ ה . אוֹ תּה  (תהליםלהפקיד  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ר וּ חילא) אפקיד  אסוּ רהבּ יד ! היא ואם . ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌

מה הרע , יצר  חיל וֹ ת וּ בידי  הגּ וּ ף  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חטאי
אפקי כּ תוּ ב  בּ יד# ה'? אוֹ תי  ּפ דיתה  ר וּ חי  ד  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

אמת. ◌ֶ◌ֱ◌ֵאל

אף עת ּבכל לאדם הּפּקדֹון מׁשיב  ְְִִֵֵַַַָָָָָָה ּקּב"ה
מלכל ְך ׁשה ּוא  ּפי  ְְִֶַָֻעל

וגוֹ 'בּ יד2 רוּ חי ו )אפקיד [זוהר:(לא, ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌

רות  קח.)חדש-מדרש לּ וֹ ](דף ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַוּת קראנה
לנעמי בּ ן ילּ ד לאמר ׁש ם ד )ה0כנוֹ ת .(רות  ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֹ3◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  בּ זה הּפ ס וּ ק ּפ וֹ תרים (שמותחכמים ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ אכב ) עד רע# שׂ למת ּת חבּ ל חבל ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִאם

בּ נּ ׁש מה הזּ ה הּפ סוּ ק לוֹ . ּת ׁש יבנּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש 
הע וֹ לם. בּ זה מד בּ ר אדם כשהולך ׁש ל  (ובגופו ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

העולם) בזה בנשמה עולמו, ׁש נּ ׁש מתוֹ לבית  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמלּמ ד
והּק דוֹ ׁש  ולילה, לילה בּ כל י וֹ צאת אדם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
מׁש יב  וּ למחרתּה  אוֹ תּה , ממׁש כּ ן  הוּ א ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #
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נפׁש י:חבּ טחּת י: בּ צרוֹ ת ידעּת  עניי את ראית אׁש ר בּ חסדּ % ואשׂ מחה אגילה ¨¨§¦¨¦¨§¤§§¨§©§¤£¤¨¦¨¤¨§¦¨©§¨§¨©§¦
רגלי:ט בּמ רחב העמדּת  אוֹ יב בּ יד הסגּ רּת ני יהו�יוֹלא לי�חנּ ני צר כּ י §¦§©§©¦§©¥¤¡©§¨©¤§¨©§¨¨¥¦§Ÿ̈¦©¦

וּ בטני: נפׁש י עיני בכעס בּ עוֹ נייאעׁש ׁש ה ׁש ל כּ  בּ אנחה ׁש נוֹ תי וּ  חיּ י ביגוֹ ן כלוּ  כּ י ¨§¨§©©¥¦©§¦¦§¦¦¨§¨©©§©©£¨¨¨©©£¦

עׁש ׁש וּ : ועצמי מיבכחי ולׁש כני חרּפ ה הייתי צררי ראימכּ ל למידּ עי וּ פחד אד Ÿ¦©£¨©¨¥¦¨Ÿ§©¨¦¦¤§¨§¦£¥©§Ÿ©©¦§ª¨¨Ÿ©

מּמ נּ י: נדדוּ  אבד:יגבּ חוּ ץ כּ כלי הייתי מלּ ב כּ מת דּ בּ תידנׁש כּ חּת י ׁש מעּת י כּ י ©¨§¦¤¦¦§©§¦§¥¦¥¨¦¦¦§¦Ÿ¥¦¨©§¦¦©
זממוּ : נפׁש י לקחת עלי יחד בּ הוּ סדם מּס ביב מגוֹ ר בטחּת יטורבּ ים עלי% ואני ©¦¨¦¨¦§¦¨§¨©©¨©¨©©©§¦¨¨©£¦¨¤¨©§¦

אֹלהי�יהו� וּ מרדפי:טזאּת ה:'אמרּת י אוֹ יבי מיּ ד הצּ ילני עּת תי בּ יד% §Ÿ̈¨©§¦¡©¨¨§¨§¦Ÿ¨©¦¥¦¦©§©¥Ÿ§¨

בחסדּ %:יז ׁש יעני הוֹ  עבדּ % על פני% כּ י�יהו�יחהאירה ׁש ה אבוֹ  אל ¨¦¨¨¤©©§¤¦¥¦§©§¤§Ÿ̈©¥¨¦

לׁש אוֹ ל: ידּ מוּ  רׁש עים יבׁש וּ  צדּ יקיטקראתי% על הדּ ברוֹ ת ׁש קר שׂ פתי ּת אלמנה §¨¦¥Ÿ§¨¦¦§¦§¥¨©§¨¦§¥¨¤©Ÿ§©©¦
ובוּ ז: בּ גאוה בּ ניכ עתק נגד בּ � לחסים ּפ עלּת  לּ יראי% צפנּת  אׁש ר טוּ ב% רב מה ¨¨§©£¨¨¨©§£¤¨©§¨¦¥¤¨©§¨©Ÿ¦¨¤¤§¥

האדם צרי # לפיכ# אדם. ׁש ל לחיק וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
אחד  ּפ ס וּ ק וקוֹ רא לי וֹ צרוֹ , נ ׁש מת וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהפקיד

כּ גוֹ ן רחמים, לא)ׁש ל אפקיד (תהלים בּ יד# ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
והיא והוֹ איל אמת. אל ה ' אוֹ תי  ּפ דית  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִר וּ חי 
בּ כ ּמ ה מחיּ בת ׁש היא ּפ י על אף  - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ פּק ד וֹ ן
אוֹ תּה  מׁש יב הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַחוֹ בוֹ ת,
להתנהג צרי# זה כּ ענין אדם . ׁש ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְלחיקוֹ 
וללכת ה וּ א  בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבּ מדּ וֹ תיו

ׁש כּ תוּ ב כח)בּ דרכיו , בּ דרכיו.(דברים והלכ ּת  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מּת חת ׁש היא בּ יד וֹ , ּפ ּק דוֹ ן נ ׁש מת וֹ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
הרי  סרוּ חה. מּט ּפ ה נוֹ צר והוּ א הכּ ב וֹ ד, ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִכּ ּס א
ּת חבּ ל  חבל  אם וכתוּ ב  בּ יד וֹ . נׁש מתוֹ  ֹ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִּפ קדוֹ ן
ולכלכ ּת  מעשׂ י# חבלּת  אם רע#, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַשׂ למת
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  לב וּ ׁש וֹ  מאוֹ ר ׁש הוּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מת#,
בּ א עד  - אבי # ורע רע# ׁש הוּ א ה וּ א, ֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
מהעוֹ לם, להּפ טר זמנּ # כּ ׁש יּ גּ יע  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש ,

ׁש כּ תוּ ב  לוֹ , יב )ּת ׁש יבנּ וּ  ּת ׁש וּ ב (קהלת והר וּ ח ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ׁש נּ תנ ּה  כּ מוֹ  לוֹ  ּת נּה  נתנּה . אׁש ר האֹלהים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶאל

מעשׂ יו ,ל#. אדם חבל אם ּת חבּ ל . חבל אם ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
חוֹ בוֹ תיו  מרב ׁש עת וֹ , כּ ׁש הגּ יע כּ ן ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְלאחר

נ ׁש מתוֹ . ונוֹ טל  ׁש לּ וֹ  את  חוֹ בל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְלק וֹ נוֹ ,

לרחץ הּזה העֹולם מן העֹולים ְִִִִִֶַַָָָֹצ ּדיקים
עדן  בגן ְְֵֶַַָעצמם

צפנּת מה א ׁש ר ט וּ ב2 (לא,וגוֹ 'לּ יראי 2רב ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

הזוהר-בראשית :כ ) ◌ַ◌ָּפ תח]ז .)(דף[הקדמת 
ואמר, אלעזר לא)ר בּ י  טוּ ב;(תהלים רב מה ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌

הּט וֹ ב  הוּ א כּ ּמ ה וגוֹ '. לּ יראי # צפנּת  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד והנּ כ בּ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן
עליוֹ נים צ דּ יקים לאוֹ תם אדם לבני  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
כּ ׁש נּ כנסים בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים חטא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִיראי
רב  אלּ א טוּ ב#, כתוּ ב  ֹלא העוֹ לם. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלאוֹ תוֹ 

הוּ א וּ מי  קמה)טוּ ב#. טוּ ב#(שם רב  זכר  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
מהעוֹ לם ׁש 0וֹ פעים החיּ ים ענג וזהוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַיבּ יעוּ .
טוּ ב#. רב זכר ׁש הוּ א העוֹ למים, לחי  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א

הוּ א סג )ודּ אי י שׂ ראל (ישעיה לבית ט וּ ב ורב ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
◌ְוגוֹ '.

סוֹ ד ע וֹ ד  נחקק  כּ אן טוּ ב;, רב  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָמה
כּ אן. נכללוּ  הּס וֹ דוֹ ת וכל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה,
גּ דוֹ ל  העץ זה - רב  ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  - ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָמ"ה
מּמ נּ וּ , קטן אחר אילן ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוחזק,
הרקיעים. לרוּ ם וּ מכניסוֹ  גּ ד וֹ ל הוּ א ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוזה
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לׁש נוֹ ת:כאאדם: מריב בּ סכּ ה ּת צּפ נם איׁש  מרכסי ּפ ני% בּ סתר ּת סּת ירם ¨¨©§¦¥§¥¤¨¤¥ª§¥¦¦§§¥§ª¨¥¦§Ÿ

הראׁש וֹ ן. בּ יּ וֹ ם ׁש נּ ברא האוֹ ר  זה - ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְטוּ ב"#
אוֹ תוֹ  ׁש גּ נז מ0וּ ם - לּ יראי # צפנּת  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר 

העוֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים

ׁש כּ תוּ בּפ עלּת  העלי וֹ ן, העדן גּ ן זה (שמות- ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
וזהוּ טו) ה'. ּפ עלּת  לׁש בּת # ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָמכוֹ ן

גּ ן  זה - אדם בּ ני נגד בּ #. לחוֹ סים ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ עלּת 
ׁש ם עוֹ מדים ה צּ דּ יקים ׁש כּ ל  ׁש לּ מ ּט ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָהעדן
כּ צוּ רה יקר בּ לבוּ ׁש  ׁש נּ תלבּ ׁש ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְבּ רוּ ח ,
אדם, בּ ני נגד וזהוּ  הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוּ די וֹ קן
הזּ ה, ׁש בּ ע וֹ לם אדם בּ ני  ׁש ל צוּ רה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
ועוֹ לים בּ אויר וּ פוֹ רחים ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצאים
העדן  גּ ן בּ אוֹ תוֹ  הרקיע י ׁש יבת  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְלתוֹ #
נהר וֹ ת בּ טלּ י ורוֹ חצים וּ פוֹ רחים ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .
למּט ה. וׁש וֹ רים ויוֹ רדים טה וֹ ר , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲאפרסמוֹ ן
להם לעשׂ וֹ ת  אדם בּ ני  נגד נראים ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
ׁש ראינוּ  כּ מ וֹ  עליוֹ נים, מלאכים כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִנּס ים
זכינוּ  וֹלא העלי וֹ ן, הּמ אוֹ ר אוֹ ר את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַעכׁש ו
יוֹ תר. חכמה ׁש ל בּ סוֹ דוֹ ת ולדעת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת כּ ל

הּקדֹוׁש ׁשּגנז  רא ׁשֹון אֹור זה - טּוב ְך רב  ְִֶֶַַַָָָמה 
ל ּצּדיקים – ּליראי ְך הּוא  ִִִֵֶַַָּברּוְך

צפנּת מה  אׁש ר ט וּ ב2 וגוֹ 'לּ יראי 2רב  ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

כ ) בראשית :(לא , פ' בראשית  - (דף[זוהר

את]מו.) אֹלהים ויּ רא ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
כּ תוּ ב  רתחה. בּ וֹ  י ּמ צא ׁש ֹּלא טוֹ ב, כּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָהאוֹ ר 

ׁש ם וכתוּ ב ט וֹ ב, כּ י  כד )כּ אן טוֹ ב (במדבר  כּ י  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הּפ סוּ ק  וסוֹ ף ישׂ ראל, את לבר# ה' ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ עיני

וּ בין [מוכיח] האוֹ ר בּ ין אֹלהים ויּ בדּ ל  -ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
ו  על החׁש #. ואף רתחה, בּ וֹ  נמצאה ֹלא לכן ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

כּ אחד . הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם ׁש 0ּת ף ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַגּ ב

האוֹ רבּ א  מאיר להיוֹ ת עלי וֹ ן האוֹ ר ראה , ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

וה וּ א בּ וֹ . לכּ ל שׂ מחה אוֹ ר וּ מאוֹ תוֹ  ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה,
חקיקוֹ תיו להתע ּט ר חקוּ קים[חקוקיו]ימין ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

כּ תוּ ב  נאמר. והרי אּת וֹ , לא)יחד מה(תהלים ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ּפ על ּת  לּ יראי # צפנּת  א ׁש ר  טוּ ב# ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַרב 
ראׁש וֹ ן  אוֹ ר זה - טוּ ב# רב מה בּ #. ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַלחוֹ סים
- לּ יראי # הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש גּ נז
ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  חטא יראי  ׁש הם  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים,

להסּתּכל יכ ֹולה ּברּיה ּכל אין ה ּגד ֹול ְְְְִִֵֵַַָָָָָהאֹור
לעתיד ל ּצּדיקים  הּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ּגנזֹו ְִִִֶַַָָָָָּבֹו

ָלבא

צפנּת מה  אׁש ר ט וּ ב2 וגוֹ 'לּ יראי 2רב  ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

כ ) בראשית :(לא, פ' ח "א  מו.)[זוהר (דף 

לז] סימן מהשמטות יהי השלמה אֹלהים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
הגּ ד וֹ לים אוֹ רוֹ ת ׁש ני י וֹ חנן, רבּ י ואמר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ ר .
ט וֹ ב. כּ י נאמר  ועליו אוֹ ר, ויהי  ׁש כּ ת וּ ב ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָהיוּ ,
וּ גנזוֹ  האחד הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְולקח

ׁש כּ תוּ ב לבא, לעתיד לא)לצּ דּ יקים (תהלים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ּפ על ּת  לּ יראי# צפנּת  אׁש ר ט וּ ב# רב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָמה 
ׁש אוֹ ר מלּמ ד אדם. בּ ני  נגד  בּ # ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַלחוֹ סים
בּ וֹ , להסּת כּ ל יכוֹ לה בּ ריּ ה כּ ל אין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן 
ט וֹ ב, כּ י האוֹ ר את אֹלהים ויּ רא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
טוֹ ב  והנּ ה עשׂ ה אׁש ר כּ ל  את אֹלהים ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
אׁש ר כּ ל את הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ראה ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְמאד .

וּ בהיר. מזהיר מאד טוֹ ב ראה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ה,

וּ ׁש ּת יםולקח ׁש ֹלׁש ים וכלל הּט וֹ ב, מאוֹ ר וֹ  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הזּ ה, לע וֹ לם וּ נתנוֹ  החכמה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְנתיבוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב ד )והינוּ  נתּת י (משלי ט וֹ ב  לקח כּ י ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אוֹ צרּה  אוֹ מר: הוי ּת עזבוּ . אל ּת וֹ רתי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָלכם
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ואמר ּפ ה. ׁש בּ על ּת וֹ רה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ל
הזּ ה, בּ עוֹ לם ה ּמ דּ ה זאת יׁש מרוּ  אם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִהוּ א,

IIתהלים IIזוהר 
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הזּ ה, הע וֹ לם בּ כלל נחׁש בת הּמ דּ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש זאת
העוֹ לם לחיּ י יזכּ וּ  ּפ ה, ׁש בּ על  ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְוהיא

ה גּ נ וּ ז. הּט וֹ ב  ׁש הוּ א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהבּ א

ה וּ אוּ מה  בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  עזּ וֹ  ?הוּ א ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ג )ׁש כּ תוּ ב ּת היה.(חבקוק כּ אוֹ ר  ונגּה  ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

להיוֹ ת הראׁש וֹ ן מהאוֹ ר ׁש נּ לקח הנּ גּה  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָעתיד 
אׁש רכּ אוֹ  והּמ צוה הּת וֹ רה בני  יקיּ מוּ  אם  ר, ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

וכתוּ ב להוֹ ר וֹ תם. א)כּ תבּת י בּ ני (משלי ׁש מע ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וכתוּ ב  אּמ #, ּת וֹ רת  ּת ּט ׁש  ואל אבי# ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַמוּ סר 

ג ) עזּ ה.(חבקוק  חבי וֹ ן וׁש ם לוֹ , מ יּ דוֹ  ֹ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוקרנים
עזה חביוֹ ן ׁש גּ נז וּ מהוּ  האוֹ ר  אוֹ תוֹ  אלּ א ? ַ◌ֶ◌ְ◌3◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

וזה לּ יראי #. צפנּת  ׁש נּ אמר ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוהחבּ יא,
אוֹ תם בּ #, לחוֹ סים ּפ עלּת  - לנוּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש אר
וׁש וֹ מרים הזּ ה בּ ע וֹ לם בּ צ לּ # ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש חוֹ סים
ׁש מ# וּ מקדּ ׁש ים מצווֹ תי#, וּ מקיּ מים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָּת וֹ רת#
נגד  ׁש נּ אמר  וּ בגּ לוּ י, בּ ּס תר וּ מיחדים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל

אדם. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני 

אוֹ רהאמר ׁש היא מלּמ ד רחוּ מאי , רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
ׁש נּ אמר אוֹ רה, ותוֹ רה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלי שׂ ראל ,

ו) -(משלי  נר ואמר  אוֹ ר . ותוֹ רה מצוה נר ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִכּ י
אוֹ ר ּפ ה . ׁש בּ על  ּת וֹ רה זוֹ  - וּ מצוה מצוה, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִזוֹ 
ׁש כּ בר מּת וֹ # אלּ א ׁש בּ כתב. ּת וֹ רה זה -ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
למה מׁש ל אוֹ ר . ל וֹ  קוֹ רא האוֹ ר, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתקיּ ם

דּ וֹ מה אף הדּ בר  הבּ ית , בּ סּפ י  צנוּ ע  לאדם ? ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
אין  בּ עוֹ לם , גּ ד וֹ ל ואוֹ ר  הוּ א ׁש יּ וֹ ם ּפ י  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַעל
הכניס  כּ ן אם א לּ א בּ יתוֹ  בּ תוֹ # רוֹ אה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָאדם
ּפ י  על אף  ּפ ה. ׁש בּ על ּת וֹ רה - נר נר. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵבּ וֹ 
ק ׁש יוֹ תיה לפרק ּת וֹ רה לּה  צריכה נר, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌3◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש היא

ה וּ א וּ מי  ס וֹ דוֹ תיה, זהוּ לבאר  ה', יראת ? ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
הראׁש וֹ ן. ◌ִ◌ָ◌ָהא וֹ ר 

ויּ אמרׁש אמר ׁש כּ תוּ ב מהוּ  מאיר, רבּ י  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
וֹלא אוֹ ר , ויהי  אוֹ ר יהי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים

כן  ויהי  לוֹ  הה וּ אאמר  ׁש הא וֹ ר  מלּמ ד ? ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
בּ וֹ , להסּת כּ ל יכוֹ לה  בּ ר יּ ה  כּ ל ואין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָגּ דוֹ ל,
לעתיד  ל צּ דּ יקים הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְגּ נזוֹ 
וה וּ א ׁש בּ עוֹ לם, סחוֹ רה כּ ל מדּ ת והיא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָלבא,
מה ועל ודר. סחרת ׁש ּק וֹ רין יקרה אבן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹכּ ח

דּ ר מדּ ת הּק דוֹ ׁש היא ׁש לּ קח מלּמ ד אלּ א ? ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
וּ בנה מאלּפ ים, אחת מזּ יוּה  הוּ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָבּ רוּ #
בּ ּה  וכלל וּ מק0טת, נאה יקרה אבן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה 

הּמ צווֹ ת. ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל

לכל והׁשּפעתם  והנהגתם  האבֹות ְְְְְֲַַַַָָָָָָָָָמעׂשי 
ַה ּדֹור

לוֹ בּ א  נתנוּ  לוֹ , לתת כּ חוֹ  וּ בּק ׁש  אברהם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
זכה אוֹ תּה . רצה וֹלא זוֹ  יקרה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶאבן

ׁש נּ אמר  מדּ תוֹ , ז)ונטל  אמת(מיכה ּת ּת ן ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌
וּ בּק ׁש  יצחק  בּ א לאברהם. חסד  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְליעקב
ונטל  זכה בּ ּה . רצה וֹלא לוֹ  ונתנוּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹכּ חוֹ ,
ה ּפ חד , דּ הינוּ  הגּ בוּ רה, מדּ ת ׁש היה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִמדּ תוֹ ,

לא)ׁש כּ תוּ ב בּ פחד (בראשית  יעקב ו יּ 0בע  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌
יצחק. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָאביו

אמרבּ א  לוֹ . נתנוּ הוּ  וֹלא בּ ּה  ורצה יעקב ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ויצחק  מלמעלה ואברהם הוֹ איל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלוֹ ,
ותכֹלל  בּ אמצע תהיה אּת ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
וּ מהוּ  ליעקב. אמת ּת ּת ן ׁש כּ תוּ ב ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש לׁש ּת ם,

אמתהאמצע  ּת ּת ן כּ תוּ ב  והרי  ׁש לוֹ ם, הינוּ  ? ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌
כּ מ וֹ ליעקב  אחד, הם וׁש לוֹ ם אמת ? ְ◌ַ◌ֲ◌ֱֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

ט )ׁש נּ אמר ואמת,(אסתר  ׁש לוֹ ם (ישעיהדּ ברי ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
והינוּ לט ) בּ ימי , ואמת ׁש ל וֹ ם יהיה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִכּ י 

IIתהלים IIזוהר 
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נח)ׁש כּ תוּ ב יעקב (שם נחלת  והאכל ּת י# ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
החסד  ל וֹ  ׁש יּ ׁש  גּ מוּ רה נחלה דּ הינוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאבי#.
אמר וּ לפיכ# וה0ל וֹ ם. והאמת  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוהּפ חד

קיח) לראׁש (תהלים היתה  הבּ וֹ נים מאסוּ  ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶאבן
◌ָ◌ִּפ נּ ה.

אתאבן  ׁש בּ נוּ  ויצחק, אברהם - מאסוּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
ּפ נּ ה. לראׁש  עּת ה היתה ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

נאמר והֹלא  בּ ּה , מאס וּ  כו)ולּמ ה (בראשית ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ויּ ׁש מר בּ קלי אברהם ׁש מע אׁש ר  ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵעקב

ות וֹ רתי  חּק וֹ תי מצותי  זּ המ ׁש מרּת י מה ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌3◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌
ימי מׁש מר ּת י  ׁש כּ ל חסד : מדּ ת  אמרה ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

אני  הצרכּת י  ֹלא בּ ע וֹ לם אברהם ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱהיוֹ ת
ׁש ם עמד אברהם ׁש הרי מלאכּת י , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת

היתה בּ מקוֹ מי . זוֹ  בּ מדּ ה  - מׁש מרּת י ו יּ ׁש מר  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ לּ וֹ , הע וֹ לם  את מזכּ ה ׁש אני  ◌.◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמלאכּת י,
וע וֹ ד אוֹ תם. מזכּ ה  אני נתחיּ ב וּ  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
רצוֹ ן  לע שׂ וֹ ת בּ לבבם וּ מביא  ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְמׁש יבם

אברהם  עשׂ ה זה כּ ל וכתוּ ב אביהם. כא), (שם  ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ מימיו  לחמוֹ  ס דּ ר  ׁש בע . בּ באר אׁש ל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּט ע
על  וּ מדבּ ר מזכּ ה והיה עוֹ לם, בּ אי ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְלכל 

ע וֹ בדים אּת ם למי  ה'ל בּ ם: את  עבדוּ  ? ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
והארץ  ה0מים להם,אֹלהי דּ וֹ רׁש  והיה ! ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

וׁש בים. בּ אים ׁש הי וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַעד

מזכּ הוּ מנּ ין  היה החיּ בים ׁש אף ?לנ וּ  ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
יח)ׁש נּ אמר אני (שם  המכּס ה ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌

אלּ א וגוֹ מר . יהיה הי וֹ  ואברהם ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמאברהם,
וכי  ויזכּ ה. רחמים  עליהם ׁש יּ בּק ׁש  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲאזכּ הוּ 
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ידע ׁש ֹּלא  ל וֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶאפׁש ר

להנּ צל  יכלוּ  אמר.ׁש ֹּלא הוּ א זכוּ תוֹ  אלּ א ? ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ א אוֹ תוֹ . מס יּ עין - לּט הר בּ א אמר וּ , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

לוֹ  ּפ וֹ תחים זּ ה מה ל וֹ . ּפ וֹ תחים - ?לּט מא ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
חּק וֹ תי  מצותי ּת מיד . הּפ תוּ חים  ◌ַ◌3◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
בּה , חפצּת י וֹלא ה וֹ איל אמר , - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְותוֹ רתי 

ּת וֹ רתי  זּ ה מה מצותיה. אפלּ וּ אׁש מר אלּ א ? ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
ה וּ א למעלה ׁש מוּ רים וּ פלּפ וּ לים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָהוֹ ראוֹ ת
ר וֹ עה מ 0ם  זּ ה  וּ מה וקיּ מם. וּ פלּפ ל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְידעם

י שׂ ראל  העלי וֹ ן.אבן צדק אוֹ מר , הוי  ? ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
הצּ פוּ ן  הגּ ד וֹ ל האוֹ ר  סחרת.וּ מהוּ  והינוּ  ? ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌

דּ ר, נקראת הימ נּ ה  למּט ה  ׁש דּ רה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוהאבן
ה וּ א אצבּ עוֹ תוּ מה חמׁש  הינוּ  לוֹ , מ יּ דוֹ  ? ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ימין: יד מההשמטות]ׁש ל .[ע "כ  ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌

הּבא לעֹולם הּצפֹון טֹוב הרב ְַַַַָָָָָָהּׂשכר

צפנּת מה א ׁש ר ט וּ ב2 (לא,וגוֹ 'לּ יראי 2רב ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

בראשית :כ ) פ' בראשית  - מז .)[זוהר ](דף

רבּ י  צבאם. וכל והארץ ה0מים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌3◌ְ◌ַויכ לּ וּ 
ּפ תח, לא)אלעזר  אׁש ר(תהלים טוּ ב# רב מה ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌

בּ ני  נגד בּ # לחוֹ סים ּפ עלּת  לּ יראי# ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָצפנּת 
בּ רא הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ראה, בּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם.
ׁש לם להיוֹ ת אוֹ תוֹ  והתקין  בּ עוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם
ׁש יּ זכּ ה כּ די  דּ רכיו את וּ לתּק ן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עבוֹ דתוֹ 
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש גּ נז העלי וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָלאוֹ ר

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  סד )לצּ דּ יקים, ֹלא(ישעיה עין ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ל וֹ . למחכּ ה יעשׂ ה  זוּ לת# אֹלהים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָראתה

העֹולם - י ֹום ּבכל אֹומרים  ׁשאנּו ּזה ְְִֶֶַָָָָמהו
ַָהּבא

צפנּת מה א ׁש ר ט וּ ב2 (לא,וגוֹ 'לּ יראי 2רב ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

בראשית:כ ) פ' בראשית  - מז .)[זוהר -(דף

מההשמטות  ט"ל)השלמה  בּ רכיה](סימן רבּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָי ׁש ב
יוֹ ם כּ ל אוֹ מרים ׁש אנוּ  זּ ה מה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְודרׁש ,
העוֹ לם אמר, מה יוֹ דעים וֹלא הבּ א, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

IIתהלים IIזוהר 
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דאתי עלמא מתרגּ ם הבא)הבּ א ,(העולם ַ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עלה העוֹ לם ׁש נּ ברא ׁש ּק דם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמלּמ ד
ונברא להאיר, גּ דוֹ ל אוֹ ר לברא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבמחׁש בה
בּ וֹ . לׁש ֹלט  יכוֹ לה בּ ר יּ ה כּ ל ׁש אין גּ ד וֹ ל ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָאוֹ ר 
יכ וֹ לים ׁש אינם הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָצפה
בּ מק וֹ מוֹ , להם ושׂ ם ׁש ביעי לקח  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלסבל וֹ ,
אמר, לבא. לעתיד לצּ דּ יקים גּ נז וֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוה0אר 
א ּת ן  - ויׁש מרוּ הוּ  ה0ביעי  בּ זה יזכּ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִאם
ׁש כּ תוּ ב  והינוּ  אחר וֹ ן , לעוֹ לם זה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
ימי  ׁש ׁש ת מּק דם בּ א ׁש כּ בר הבּ א, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לא)בראׁש ית. רב (תהלים מה ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לחוֹ סים ּפ עלּת  לּ יראי# צפנּת  אׁש ר ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְטוּ ב#

מההשמטות. ע "כ אדם : בּ ני נגד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ #

יזּכה יֹום ּבכל ּבּתֹורה  ׁשּמׁשּתּדל  מי  ְְְִִִֵֶֶַַָָָּכל
ּכא ּלּו לֹו ויחׁשב  הּבא ּבעֹולם חלק לֹו ְְְִִֵֵֵֶַָָָָלהי ֹות

עֹולמֹות ָָָּבנה 

צפנּת רבמה א ׁש ר (לא,וגוֹ 'לּ יראי 2ט וּ ב2 ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

בראשית :כ ) פ' בראשית  - מז .)[זוהר ](דף

האוֹ ר לאוֹ תוֹ  האדם יזכּ ה בּ ּת וֹ רה.וּ בּמ ה ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
יז כּ ה  י וֹ ם, בּ כל  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל 
ל וֹ  ויחׁש ב  הבּ א, בּ עוֹ לם חלק  ל וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 
נבנה  בּ ּת וֹ רה ׁש הרי עוֹ למוֹ ת, בּ נה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 

ונתקן  ׁש כּ תוּ בהעוֹ לם זה וּ  ג ). ה'(משלי ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ תב וּ נה, ׁש מים כּ וֹ נן ארץ יסד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה

ח)וכתוּ ב ואהיה(שם אמוֹ ן אצל וֹ  ואהיה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
בּ ּה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי ׁש כּ ל  י וֹ ם. י וֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַׁש עׁש וּ עים

אוֹ תם. וּ מקיּ ם עוֹ למוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמתּק ן

ה וּ אוּ בא  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה  בּ רוּ ח וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
רוּ ח עוֹ מד, הוּ א וּ בר וּ ח העוֹ לם  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת
רוּ ח ׁש כּ ן וכל בּ ּת וֹ רה, ׁש עוֹ סקים אלּ וּ  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ל
רב  מה רבּ ן. בּ ית ׁש ל ּת ינוֹ קוֹ ת הבל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ל
לאוֹ תם - לּ יראי # ׁש נּ גנז . הּט וּ ב זה - ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְטוּ ב#

זּ ה מה - בּ # לחוֹ סים ּפ עלּת  חטא. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִיראי
אבּ אּפ על ּת  ר בּ י בראׁש ית. מעשׂ ה זה ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

אוֹ תוֹ  עשׂ ה בּ אּמ נוּ ת ׁש הרי עדן, גּ ן זה ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָאמר,
ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  בּ ארץ הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הצּ דּ יקים. את בּ וֹ  (תהליםלחזּ ק ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ׁש הרי לא) אדם. בּ ני  נגד בּ # לח וֹ סים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ עלּת 

נגד עליוֹ נים[בני]הוּ א נגד והאחר  אדם, ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
העדן  גּ ן ׁש מעוֹ ן , ר בּ י  אמר  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים.

הוּ א, אדם בּ ני ונגד האחרלמעלה [ואפלו ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
אדם] בני נגד צדּ יקיםהוא  בּ וֹ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתכּ נּ ס 

ר בּ וֹ נם. רצוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים

הּזֹו ּבאּמנ ּות ׁשהרי - אדם' ּבני  ְֲֵֵֶֶֶַָָָָֻ'נגד 
ּבני עֹומדים הּצפּון הּזה ּבאֹור ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּנע ׂשתה

נהיה וקּיּומם ּבעֹולם ְְִִָָָָָָאדם

צפנּת מה א ׁש ר ט וּ ב2 (לא,וגוֹ 'לּ יראי 2רב ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

פקודי:כ ) פ ' שמות  - ר"כ:)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף 
ּפ תח, לא)יוֹ סי  אׁש ר(תהלים טוּ ב # רב  מה ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌

בּ ני  נגד בּ # לחוֹ סים ּפ עלּת  לּ יראי# ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָצפנּת 
לבני  להם י ׁש  כּ ּמ ה טוּ ב#, רב  מה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאדם.
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ דרכי  ולדעת להסּת כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
וּ מכריז  קוֹ ל  י וֹ צא וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל ׁש הרי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶהוּ א,
דּ לת וֹ ת סגרוּ  הע וֹ לם, בּ ני ה 0מרוּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְואוֹ מר :

טרםה ׁש ּת וֹ פסת מהר ׁש ת  הסּת לּ קוּ  חטאים, ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
סוֹ בב  ה גּ ל גּ ל הזּ וֹ . בּ רׁש ת רגליהם  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִיּת פסוּ 
ׁש דּ וֹ חים לאוֹ תם אוֹ י ויוֹ רד. עוֹ לה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָּת מיד,
לתוֹ # נוֹ פלים ׁש הרי  הגּ לגּ ל, מּת וֹ # ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַרגליהם

העוֹ לם. רׁש עי לאוֹ תם ׁש ּט מוּ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָהעמק

וֹלאאוֹ י  יקוּ מוּ , וֹלא ׁש נּ וֹ פלים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תם
לעוֹ לם ל צּ דּ יקים הגּ נוּ ז בּ אוֹ ר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵיאוֹ רוּ 
הבּ א, לעוֹ לם  הצּ דּ יקים אׁש ריהם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהבּ א.
ע דּ וּ נים כּ ּמ ה להם, גּ נוּ זים מאוֹ ר וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה
מה ׁש כּ תוּ ב להם, טמוּ נים  העוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

IIתהלים IIזוהר 
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רב  מה לּ יראי#. צפנּת  אׁש ר  טוּ ב# ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַרב 
הגּ נוּ ז  אוֹ ר ׁש זּ הוּ  ּפ רׁש וּ ה הרי ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְטוּ ב#,

ׁש כּ תוּ ב ה בּ א, לעוֹ לם א)לצּ דּ יקים (בראשית ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
וכתוּ ב  טוֹ ב, כּ י האוֹ ר  את אֹלהים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא

צז) לב (תהלים  וּ לי ׁש רי לצּ דּ יק זרע ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌3◌ָאוֹ ר
טוּ ב#. רב מה זה ועל ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה.

ו יּ ראּכ ת וּ ב  ׁש ם וכתוּ ב טוּ ב#, רב מה כּ אן ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
אׁש ר טוֹ ב. כּ י  האוֹ ר את ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש הסּת כּ ל מ0וּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָצפנּת ,
הרׁש עים בּ אוֹ תם והסּת כּ ל  האוֹ ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
אוֹ תוֹ  את  וגנז בּ עוֹ לם, לחטא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים
הבּ א, לע וֹ לם הצּ דּ יקים את בּ וֹ  לז כּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָהאוֹ ר 

ׁש נּ תבּ אר. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

ּפ עלּת .ּפ על ּת , כּ # ואחר צפנּת , בּ ראׁש וֹ נה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּפ עלּת , ׁש נּ אמר . כּ מ וֹ  צפנּת , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה בּ וֹ  הגּ נוּ ז האוֹ ר אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל

לנוּ  מנּ ין העוֹ לם. אּמ נוּ ת את הוּ א ?בּ רוּ # ָ◌ֶ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ב )ׁש כּ תוּ ב ה0מים(בראשית תוֹ לדוֹ ת אלּ ה ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ואוֹ תוֹ  בּ אברהם, כּ תוּ ב  בּ הבּ ראם, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תוֹ  גּ נז  אברהם ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאוֹ ר 
ׁש כּ תוּ ב  העוֹ לם, אּמ נוּ ת עשׂ ה וּ ב וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ָהוּ א,
ּת חת ׁש יּ וֹ ׁש בים לאוֹ תם בּ #, לחוֹ סים ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ עלּת 

הוּ א. בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִצ לּ וֹ 

הזּ וֹ נגד  בּ אּמ נוּ ת ׁש הרי  אדם, בּ ני  ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌3◌ָ◌ַ◌
בּ ני  עוֹ מדים הזּ ה בּ אוֹ ר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ עשׂ תה
ּפ י  על אף נהיה. וקיּ וּ מם בּ עוֹ לם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם
בּ עוֹ לם בּ וֹ  עוֹ מדים  האדם בּ ני  גּ נוּ ז, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
ׁש בּ וֹ  הזּ ה העוֹ לם אּמ נוּ ת את ּפ עלּת , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה.
כּ מ וֹ  העוֹ לם א ּמ נוּ ת  בּ חׁש בּ וֹ ן. הכּ ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַנעשׂ ה
ׁש ל  כּ מוֹ  אּמ נ וּ ת ׁש הוּ א הּמ ׁש כּ ן , ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌3אּמ נ וּ ת

בּ ארנוּ . והרי ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

עֹומד היה האֹור א ֹותֹו העֹולם ׁשּנברא ְְִִֵֶַָָָָָָּבזמן

העֹולם לס ֹופי  העֹולם מראׁש ְִֵֵֵָָָָֹּומאיר

צפנּת מה א ׁש ר ט וּ ב2 (לא,וגוֹ 'לּ יראי 2רב ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

אמור:כ ) פ ' – ויקרא  פ"ט.)[זוהר ֹ◌ֱאמר](דף
ו  אהרן בּ ני הכּ הנים רבּ י אל אלהם. אמרּת  ֶ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

ּפ תח, לא)יהוּ דה אׁש ר(תהלים טוּ ב! רב מה ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌
לּ יראי! כּ ּמ הצפנּת  טוּ ב#, רב מה וגוֹ '. ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש נּ קרא העליוֹ ן האוֹ ר אוֹ ת וֹ  ונכבּ ד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן
כּ י  האוֹ ר את אֹלהים ויּ רא ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶטוֹ ב,
עוֹ שׂ ה ׁש בּ וֹ  ה גּ נ וּ ז, האוֹ ר הוּ א וזה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְטוֹ ב,
מוֹ נע  וֹלא בּ עוֹ לם, טוֹ ב  ה וּ א  בּ ר וּ # ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
העוֹ לם מתקיּ ם  ׁש בּ וֹ  מ כּ יון יוֹ ם, בּ כל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 
ׁש 0נינוּ , לּ יראי #, צפנּת  אׁש ר עליו. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְועוֹ מד
כּ ׁש בּ רא הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ע שׂ ה עלי וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאוֹ ר 
לעתיד  לצּ דּ יקים אוֹ תוֹ  וגנז העוֹ לם, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת

לּ יראי#. צפנּת  אׁש ר ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָלבא.

ׁש נּ בראּפ עלּת  בּ זמן ּפ עלּת , בּ #. לח וֹ סים ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עוֹ מד  היה האוֹ ר אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
העוֹ לם. לסוֹ פי  הע וֹ לם מראׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ֵוּ מאיר
בּ אוֹ תם ה וּ א  בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הסּת כּ ל 
אוֹ תוֹ  את גּ נז לעמד, ׁש עתידים ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים

ׁש כּ תוּ ב  לח)האוֹ ר , מרׁש עים(איוב  ויּמ נע  ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לעוֹ לם לצּ דּ יקים להאיר ועתיד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ רם.
וכתוּ ב  לּ יראי#, צפנּת  אׁש ר הוּ א וזה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א,

ג ) צדקה(מלאכי ׁש מ ׁש  ׁש מי יראי  לכם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוזרחה
הרחמנוּ ת מע שׂ י וּ ראה צא בּ כנפיה . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַוּ מר ּפ א
0ה וּ א בּ מה הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ שׂ ה

רפ וּ אה נוֹ תן בּ וֹ  - !!מ כּ ה ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

צפנּת מה א ׁש ר ט וּ ב2 (לא,וגוֹ 'לּ יראי 2רב ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

לך:כ ) שלח  פ' – במדבר קע "ג :)[זוהר ](דף 

וּ פעלּ תוֹ  ׁש כּ תוּ ב,מהוּ  כּ מוֹ  אלּ א לא)? (תהלים  ַ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
זהוּ  בּ #. לחוֹ סים  ּפ עלּת  וגוֹ ', טוּ ב# רב  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָמה 

זּ ה מה אדם בּ ני נגד  נגד ּפ עלּ תוֹ . אלּ א ? ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
צפנ ּת  אׁש ר וּ מזּ ל וֹ ת. כוֹ כבים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְעוֹ בדי
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צפנ ּת  אׁש ר זּ ה מה יגזל לּ יראי#, מי  וכי ? ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש כּ תוּ ב  לתת, רוֹ צה 0הוּ א מה מיּ דוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ְויּט ל

הרחמנוּ תצפנ ּת  מעשׂ י וּ ראה צא אלּ א ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
0ה וּ א בּ מה  הוּ א. בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ שׂ ה

מכּ ה בּ ּמ ה רפוּ אה. נוֹ תן בּ וֹ  - ?מכּ ה ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
בּ מה מכּ ה. וּ בשׂ מאל  מקרב בּ ימין ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִבּ שׂ מאל.
כּ תוּ ב  לעוֹ לם. רפוּ אה נוֹ תן בּ וֹ  - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌0ֶּמ כּ ה

א) מכּ ה,(ירמיה וּ בצפוֹ ן  הרעה, ּת ּפ תח ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִמצּ פ וֹ ן
הגּ זר וֹ ת וכל הדּ ינים כּ ל יוֹ צאים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ 0ם

כּ ל  ׁש וֹ רה וּ בוֹ  - טוֹ ב הּק ׁש וֹ ת וכל טוֹ ב שׂ כר ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לי שׂ ראל . לתת  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד 
לצּ פוֹ ן  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ק וֹ רא לבא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶלעתיד
טוֹ ב  שׂ כר וכל טוֹ ב כּ ל נתּת י  בּ # לוֹ : ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְויאמר
על  הזּ ה בּ עוֹ לם רעוֹ ת כּ ּמ ה ׁש ּס בל וּ  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְלבני 
ב#. ׁש נּ תּת י  טוֹ בים שׂ כרים ּת ן ׁש מי, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌3◌ְקד0ת

נצר"אהבוּ  אמ וּ נים  חסידיו  ּכ ל ה' את ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵֹ◌

כד )ה '" רפו .]:(לא, דף  ג ' חלק זוהר תורה ; [זוהר 

ׁש ּת ים "כּ י שכתוב: זה מה יוסי רבי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִאמר
מים מקוֹ ר  עזב וּ  אתי עּמ י ע שׂ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָרע וֹ ת
נׁש בּ רים" בּ ארת בּ אר וֹ ת להם לחצב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹֹֹ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַחיּ ים

יג ) ב , ח יּ ים",(ירמיהו מים מקוֹ ר עזבוּ  "אתי  ,ִֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
של  שמו לקדש רוצים שאין הוא זה
ומה אמן, בעניית הוא ברוך הקדוש
בּ אר וֹ ת להם "לחצב כתוב זה על ֹ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַעונשו,
מדרגה לגיהנם שיורדים נׁש בּ רים", ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹֹבּ ארת
לאבדון  שיורדים עד מדרגה, אחר
שמו  מקדש הוא  ואם תחתית , שנקרא
באמן  לכוון  הוא ברוך הקדוש של
מדרגה אחר מדרגה יעלה הוא כראוי,
תמיד  שנמשך הבא עולם מאותו להתענג
נצר "אמ וּ נים שכתוב : זהו פסוק, ◌ֵֹ◌ִ◌ֱואינו

גאוה". עשׂ ה יתר  על וּ מׁש לּ ם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְה'
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חטאה:אלב כּ סוּ י ּפ ׁש ע נשׂ וּ י אׁש רי משׂ כּ יל יחׁש בבלדוד ֹלא אדם אׁש רי §¨¦©§¦©§¥§¤©§£¨¨©§¥¨¨©§Ÿ

רחמים לבקשת

וגו' פשע נשוי א)אשרי  לב]:(לב , לפרק תהלים יום [שימוש בכל אותו אמור  רחמים לבקש  טוב .
תפלתך. אחר

IIתהלים IIשימוש

ׁשבח מיני  מעׂשר אחת  ּדרּגא  ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָמׂשּכיל 

ּכ סוּ י לדוד  ּפ ׁש ע נשׂ וּ י א ׁש רי מ שׂ ּכ יל ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

א)חטאה נח:(לב, ּפר ׁשת ּברא ׁשית  [זֹוהר ֲ◌ָ◌ָ◌ְִֵַַַָָֹ

ע "א .) חזקיּ ה](ּדף ר בּ י  נח. את אֹלהים ויבר # ַַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לב )ּפ תח, נשׂ וּ י (תהלים אׁש רי  משׂ כּ יל  לדוד  : ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

אבל  בּ אר וּ הוּ , זה  ּפ סוּ ק חטאה. כּ סוּ י ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶּפ ׁש ע
ׁש הרי  החכמה. בּ ס וֹ ד נת בּ אר  זה  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
את דּ וד ׁש בּ ח ׁש בח מיני בּ עשׂ רה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָׁש נינ וּ ,
ה וּ א מהם ואחד הוּ א, בּ רוּ # ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
עשׂ ר. מאוֹ תן אחת דּ ר גּ ה וה וּ א  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמשׂ כּ יל ,
עליו  ׁש ּת ׁש רה בּ טרם עצמוֹ  התקין ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְודוד 

הזּ וֹ . ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהדּ רגּ ה

נ ׂשּוי נקרא  ה ּכף  את מכריעֹות ְְְְְְִִֶַַַַָּכׁשהזכ ּויֹות
ֶַּפׁשע 

ׁש הּק דוֹ ׁש אׁש רי  ּב ׁש עה ׁש הרי ּפ ׁש ע, נשׂ וּ י ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

וּ זכיּ וֹ ת חטאים  ׁש וֹ קל הוּ א ◌.◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָּב ר וּ  

אוֹ תוֹ  ׁש ל אדם  ּב ני כשאותו]ׁש ל מׁש קל [ד"א  ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
האחרים, וא וֹ תם עוֹ לים, החטאים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ צד 
מכריעוֹ ת אחר , בּ מׁש קל  ׁש הן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְ◌ַהזּ כיּ וֹ ת

זהוּ  - ּפ למּט ה .ׁש ע נ שׂ וּ י  ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

ה ּצּדיק על  ה' מכּסה ׁשֹורה ׁשה ּדין ְְִִֶֶֶַַַַַָָּבׁשעה 

ׁש וֹ רהּכ סוּ י ׁש הדּ ין בּ ׁש עה - חטאה ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
יׁש ֹלט ׁש ֹּלא  מכ ּס ה ׁש יּ היה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם,
ׁש כּ ּס ה לנח  ׁש היה כּ מוֹ  הּמ ׁש חית, ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָעליו
חטא מאוֹ תוֹ  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 

ׁש כּ יון  הע וֹ לם. על  אדם עליו ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש המׁש י#
ׁש אר הע וֹ לם, על אדם הׁש ּפ יע זה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש חטא 
מהם, ּפ וֹ חד אדם וּ בן ׁש וֹ לט וֹ ת, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהבּ ר יּ וֹ ת
נח כּ ׁש יּ צא ולכן בּ תּק וּ נוֹ . התקן ֹלא ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ְוהעוֹ לם
ׁש כּ תוּ ב : הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  בּ רכוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵמה ּת בה,

וגוֹ '. בּ ניו" ואת נח את אֹלהים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ"ויבר#

הּמלכּות מ ּתתקנת ּתׁשּובה ידי  ְְְִֵֶֶֶַַַַָעל

ּכ סוּ י לדוד  ּפ ׁש ע נשׂ וּ י א ׁש רי מ שׂ ּכ יל ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

א)חטאה ויקרא :(לב , פרשת  (דף[זוהר ֲ◌ָ◌ָ◌

ע"ב) העוֹ לם]טו  חטאי כּ ל יצחק, ר בּ י  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מתגּ לּ ה(זה)אחוּ זים ׁש האם  עד בּ זה, ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הבּ נים אוֹ תם כּ ל  מתגּ לּ ה, וּ כ ׁש היא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבגללם.
האם(בשבילה)מת גּ לּ ים תּק ח "ֹלא וכתוּ ב : . ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

למּט ה, העוֹ לם  וּ כׁש ּמ תּת ּק ן  הבּ נים". ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַעל
לאם הּת ּק וּ ן ׁש עוֹ לה עד מתּת ּק ן, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַהכּ ל
מּמ ה וּ מתכ ּס ית וּ מתּת ּק נת, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה
נשׂ וּ י  אׁש רי כּ תוּ ב , כּ # וּ מ0וּ ם ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌0ֶהתגּ לּ תה.
ּת ׁש וּ בה, נקראת  ואז חטאה, כּ סוּ י ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶּפ ׁש ע
כּ מ וֹ  הכּ ּפ וּ רים, יוֹ ם נקרא ואז ודּ אי . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה
ה' לפני  חּט אתיכם "מכּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב:

◌ָ◌ְ◌ִּת טהרוּ ".

הּתׁשּובה ידי  על  מתּתקן ְְְִֵֵַַַַָֹהּכל

ּת ׁש וּ בהאמר  נקראת  מתי יהוּ דה, ?ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
בּ שׂ מחה ועוֹ מדת מתכּ ּס ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש האם

ׁש כּ תוּ ב הבּ נים, קיג )על  הבּ נים(תהלים "אם ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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רמיּ ה:�יהו� בּ רוּ חוֹ  ואין עוֹ ן כּ לג לוֹ  ׁש אגתי בּ  עצמי בּ לוּ  החרׁש ּת י כּ י §Ÿ̈¨§¥§§¦¨¦¤¡©§¦¨£¨¨§©£¨¦¨

סגוּ ר, ׁש היה  וּ מי  לק יּ וּ ם. וׁש בה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְשׂ מחה ".
לאחד , אחד ׁש בים וכלּ ם למק וֹ מוֹ . ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ָׁש ב
נקראת ואז  ואחד, אחד כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מתבּ רכים

הכּ ל .(שלמה)ּת ׁש וּ בה להכליל סתם, ּת ׁש וּ בה , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֹ

אימא ה ּנקראת לבינה  עד  מּגיע ְְְִִִֵֵַַַַָָָּתׁשּובה

כּ לּ וֹ אמר הע וֹ לם, כּ ׁש ּמ כ ׁש ר  יצחק, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌
מעל  גדוֹ ל "כּ י  כּ תוּ ב : כּ אחד. ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌3מכׁש ר 
ׁש עוֹ לה ׁש מים , מעל  חס דּ ;". ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

ׁש  מהּמ קוֹ ם  הוּ א.למעלה וּ מי ׁש מים. נּ קרא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ּת ׁש וּ בה. ׁש נּ קראת והינוּ  האם. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָזוֹ 

ׁשמים ִֵַַָמעל

ׁש כּ ת וּ ב:רבּ י מד יּ ק אוֹ מר , "מעליהוּ דה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ׁש מים,ׁש מים" על  כתוּ ב אלמלא . ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש עוֹ מד  מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ׁש מים מׁש מע וֹלאעל  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ׁש אמר כּ יון  ׁש מים י וֹ תר . אוֹ תוֹ מעל  מׁש מע  , ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

למעלה. למעלה ה0מים על  ׁש עוֹ מד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
תשובה) שנקרא וזהו אמא, ' היא, .(ומה

ׁשפע  ּומׁשּפיע מתּגּלה ְְִִִֶֶַַַַַָהעּתיק

הּמ עשׂ יםׁש )נינוּ , ׁש ּמ כׁש רים זמן  בּ אוֹ תוֹ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מתגּ לּ ה בּ שׂ מחה, והאם ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה
אנּפ ין, לזעיר  האוֹ ר וׁש ב  הּק ד וֹ ׁש , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יק
הכּ ל  בּ ׁש למוּ ת, הכּ ל  בּ שׂ מחה, הכּ ל ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְואז
וכל  מזּמ נים, והרחמים בּ ברכוֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים

ׁש כּ תוּ ב: זהוּ  בּ שׂ מחה. ז)הע וֹ למוֹ ת (מיכה  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
עוֹ נתינוּ " יכ בּ ׁש  ירחמנוּ  יׁש וּ ב "י ׁש וּ ב מי .? ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌

בּ זעיר, להתגּ לּ וֹ ת הּק דוֹ ׁש  העּת יק ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָיׁש וּ ב 
בּ רא ׁש וֹ נה, נס ּת ר ׁש היה להת גּ לּ וֹ ת, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָיׁש וּ ב 

תׁש וּ בה. נקרא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

הּכּפרים וי ֹום הּדין ְִִִַַֻי ֹום

ּכ סוּ י לדוד  ּפ ׁש ע נשׂ וּ י א ׁש רי מ שׂ ּכ יל ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

א)חטאה אמור:(לב , פ' וּיקרא [ז ֹוהר ֲ◌ָ◌ָ◌ְִַַָ

ע"א ) קא  ה0נה](ּדף  בּ ראׁש  אבּ א, ר בּ י אמר  ַָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌
וׁש ב  אדוֹ נוֹ  לפני  בּ דין ועמד  אדם, ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנברא
הוּ א. בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תוֹ  וקבּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה,
לבני# סימן ּת היה אּת ה אדם, לוֹ , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר
אם בדין. יעמדוּ  הזּ ה בּ יּ וֹ ם דוֹ ר וֹ ת, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְלדוֹ רי
מכּ ּס א ואעמד  אוֹ תם, אקבּ ל  אני ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָיׁש וּ ב וּ ,
וארחם רחמים כּ ּס א  על  ואתי0ב  ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִדין ,

אמר, ודוד קד )עליהם. כּ י(תהלים אהב ּת י  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ּת חנוּ ני קוֹ לי את ה' כּ ת וּ ב,י ׁש מע זה  ועל  . ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

קל ) ּת וּ רא (שם למען הּס ליחה עּמ ! .כּ י ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
לו)וכת וּ ב, בּ אוֹ ר!(שם חיּ ים מקוֹ ר עּמ ! כּ י ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌

א וֹ ר הזּ הנראה ה0ביעי לחד ׁש  בּ עשׂ וֹ ר א; . ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
לכם. יהיה קדׁש  מקרא הוּ א הכּ ּפ רים ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌3◌ִ◌ַיוֹ ם

ּפ תח, חיּ יא  לב )רבּ י א ׁש רי(שם משׂ כּ יל לדוד ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
חטאה  כּ סוּ י  ּפ ׁש ע הרי נ שׂ וּ י  משׂ כּ יל, לדוד . ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌

נקרא זמר מיני  בּ ע שׂ רה ספר(נתקן)ׁש נינוּ , ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מכּת ם, בּ משׂ כּ יל, בּ נגּ וּ ן, בּ נצּ וּ ח , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְּת הלּ ים:

בּ  בּ אׁש רי, בּ ׁש יר , בּ הוֹ דאה,בּ מזמוֹ ר, תפלּ ה , ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
והרי  הלל וּ יּה , - מכּ לּ ם והעליוֹ ן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הללוּ יּה .

מה יּ מנא. ד יּ א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵּפ ר ׁש וּ ה.

הּכּפרים י ֹום ִִִֵַֻעּנּויי

מהימנא] בּ יוֹ ם[רעיא  להתענּ וֹ ת זוֹ , ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצוה
הנּ פ ׁש , ואת הגּ וּ ף את להכניע ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהכּ ּפ וּ רים,
דּ רג וֹ ת חמׁש  ׁש ל ענּ וּ יים חמ 0ה ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד 
בּ א המקטרג ׁש הרי הכּ ּפ וּ רים. י וֹ ם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל
וכלּ ם ׁש נּ תבּ אר, כּ מוֹ  חטאיהם, את ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהזכּ יר 
כּ מ וֹ  הכּ ל אביהם. לפני  ׁש למה  ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה

מקוֹ מ וֹ ת. בּ כּמ ה מהימנא)ׁש נּ אמר  רעיא .(ע"כ ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌
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סליחה ּתלּויה ְְְְִִַָָּבמׂשכיל 

כּ סוּ י לדוד ּפ ׁש ע  נ שׂ וּ י א ׁש רי  משׂ כּ יל  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
א)חטאה מקוֹ מ וֹ (לב , משׂ כּ יל, כּ אן  : ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

מ שׂ כּ יל  מהוּ  אתיד וּ ע. ׁש ּמ חכּ ימים מים ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
ה ּמ קוֹ ם א וֹ ת וֹ  אוֹ תם, ׁש 0וֹ תים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם

מקום) באותו כּ מ וֹ (שמשתדלים משׂ כּ יל, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
יז)ׁש נּ אמר ימצא(משלי  דּ בר על משׂ כּ יל  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

סליחה, בּ וֹ  ּת לוּ יה כּ #, ׁש נּ קרא וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִטוֹ ב.
נשׂ וּ י  אׁש רי  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  החר יּ וֹ ת. ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ֵ◌ַ◌ֵחר וּ ת

חטאה. כּ סוּ י ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶּפ ׁש ע 

לחֹוטא מּסביב  ְְִִִֵַַָהס ּתּלקּו

חטאהמה כּ ס וּ י ׁש ה וּ אזּ ה ּפ רׁש וּ ה, הרי  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ׁש חטא חטא אוֹ תוֹ  אדם מבּ ני  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִכּ ּס וּ י 
הּק דוֹ ׁש  לפני והוֹ דה הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק ד וֹ ׁש 

אבל הוּ א. חטאה)בּ רוּ # ראה,(כסוי  בּ א ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌
אחת ּפ עם וּ מתחיּ ב חוֹ טא, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש אדם
חטאיו  הרי בּ וֹ , חוֹ זר וֹלא וׁש ֹלׁש  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַוּ פעמים 
למעלה, אוֹ תם וּ מפרסמים בּ גל וּ י, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵהם
והכּ רוּ זים למּט ה. אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ מפרסמים
מ ּס ביב  הסּת לּ קוּ  וּ מכריזים: לפניו ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְהוֹ לכים
ה וּ א נזוּ ף מאד וֹ נוֹ , הוּ א נזוּ ף  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלפל וֹ ני,
ׁש ּפ גם ל וֹ  אוֹ י למּט ה, הוּ א נז וּ ף ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

רבּ וֹ נוֹ  דּ יוֹ קן על את חוֹ ׁש ׁש  ׁש אינוֹ  לוֹ  אוֹ י ! ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
רבּ וֹ נוֹ  מגלּ הכּ בוֹ ד  הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ! ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

ׁש כּ תוּ ב, זהוּ  למעלה. כ"ז)חטאוֹ  "יגלּ וּ (איּ וֹ ב  ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
וּ כׁש אדם לוֹ . מתקוֹ ממה וארץ עוֹ נוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
בּ עבוֹ דתוֹ , וּ מׁש ּת דּ ל רבּ וֹ נוֹ  בּ דר # ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵהוֹ ל#
עליו, מכּס ים הכּ ל - אחד חטא לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהזדּ ּמ ן
חטאה. כּ ּס וּ י נקרא זה ותחּת וֹ נים, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים

חטאה חטאהמכּסה ּכסּוי אֹו ְְֲֲֶָָָָֻ

הגּ ע ּת אמר  ֹלא  עכׁש ו עד אבּ א, רבּ י לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וזהוּ  אמר ּת . ויפה הדּ בר , ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלעּק ר

כּ #, אם אבל  יפה. - החברים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 
להיוֹ ת צרי # היה חטאה מהוּ מכ ּס ה כּ סוּ י! ְ◌3◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

?חטאה  ֲ◌ָ◌ָ◌

נעקרים הּטֹובים מעׂשיו ּכל  ֱֲִִֵֶַַָָָחֹוטא

כּ #.א לּ א וּ ׁש ניהם בּ וֹ , י ׁש  חכמה דּ ברי ׁש ני ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
טוֹ בים ׁש ּמ עשׂ ים ׁש 0נינוּ , כּ מוֹ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,
לוֹ  עוֹ שׂ ים הזּ ה, בּ עוֹ לם עוֹ שׂ ה  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
להתלבּ ׁש  עליוֹ ן נכבּ ד  לבוּ ׁש  הע וֹ לם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
טוֹ בים, מעשׂ ים מתּק ן וּ כׁש אדם ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם.
בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  רעים, מע שׂ ים עליו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוגוֹ ברים
ר בּ ים, הרעים וּ מעשׂ יו בּ וֹ , מׁש גּ יח ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א
אדוֹ נוֹ , לפני חוֹ טא ׁש נּ מצא רׁש ע, ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהוּ א
בּ רא ׁש וֹ נה, ׁש עשׂ ה ט וֹ בוֹ ת אוֹ תן על ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְותוֹ הה
הזּ ה מהעוֹ לם הכּ ל, מן הוּ א נאבד  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי 
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  עוֹ שׂ ה מה הבּ א . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵוּ מהעוֹ לם
הזּ ה החוֹ טא ׁש עשׂ ה טוֹ ב וֹ ת מאוֹ תן  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵהוּ א

?בּ ראׁש וֹ נה ָ◌ִ◌ָ◌

זכּיֹות אֹותם את מק ּבל  אחר  ְְִֵֵֶַַַָֻצּדיק 

ׁש אוֹ תוֹ אלּ א גּ ב על אף ה וּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
טוֹ בוֹ ת אוֹ תן נאבד, ח וֹ טא ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָרׁש ע
ׁש הוֹ ל# צדּ יק י ׁש  נאבדוֹ ת. ֹלא ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌3◌ְוּ זכיּ וֹ ת
לב וּ ׁש יו  וּ מתקין  העליוֹ ן הּמ ל# ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרכי 
לב וּ ׁש יו  את ׁש הׁש לים וטרם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמּמ ע שׂ יו,
לוֹ  מׁש לים הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  - ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהסּת לּ ק

ׁש ע שׂ ה הּמ עשׂ ים  הר ׁש ע (שאבד )מאוֹ תם ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
לב וּ ׁש יו  את וּ מׁש לים הזּ ה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַהח וֹ טא
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עוֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  בּ הם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תּת ּק ן

כז) חוֹ טאיכין(שם  אוֹ תוֹ  יל בּ ׁש . וצדּ יק ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
0ה וּ א מּמ ה מתכּ ּס ה והצּ דּ יק ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהתקין,

חטאה , כּ סוּ י  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הואהתקין. (הכסוי  ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
מהחטאה) מתכסה  החטאה, כתוּ ב מזה  ֹלא כּ ן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל
אלּ א כּ סוּ י .מכ ּס ה, ְ◌3◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
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ים מצּלֹות ְִַָמה ּו

הצּ דּ יק ואחד, ׁש ל החטא א וֹ ת וֹ  ׁש הת כּ ּס ה ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מצוּ לוֹ ת ׁש נּ קראים בּ אוֹ תם  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
ֹלא ים, בּ מצוּ ל וֹ ת ׁש נּ וֹ פל מי  ׁש הרי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָים,
מכּס ים ׁש הּמ ים מ 0וּ ם לעוֹ למים, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

')עליהם, ים, המצולות ׁש נּ אמר(מהו  כּ מוֹ  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ז) חּט אתם.(מיכה כּ ל ים בּ מצלוֹ ת ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותׁש לי#

ים מצלוֹ ת הם הוּ א,מי נכבּ ד ס וֹ ד אלּ א  ? ִ◌ֵ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אמר )והרי שמעון רבי  רבּ י (בארה אוֹ תוֹ  בּ אר ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

מצּ ד  ׁש בּ אוּ  אוֹ תם כּ ל  ואמר , ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
בּ כּ תרים רעים, בּ מינים ונאחז וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ׁש ה,
הכּ ּפ וּ רים, בּ י וֹ ם עזאזל  כּ מוֹ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ נים,

ּפ סל  כּ מוֹ  ים, מצוּ ל וֹ ת נקרא  הכּ סף זה ת ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הגוֹ  ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ אׁש . אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ וֹ חנים

מכּ סף. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִסיגים 

ים למצ ּול ֹות נׁשאבים הח ּטאים ְְִִִִַַָָָָּכל

ונקראּכ   ים, מצ וּ לוֹ ת מאוֹ תם הוּ א זה , ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
קד וֹ ׁש , ים מאוֹ תוֹ  מצוּ ל וֹ ת ים, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְמצ וּ לוֹ ת
אוֹ תם כּ ל  כּ ן ועל הכּ סף . זהמת - ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌3◌ְמצוּ לוֹ ת

לתוֹ כוֹ  ׁש וֹ רים י שׂ ראל  ׁש ל ,(אצלו)החטאים ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
מה לתוֹ כוֹ . ונׁש אבים  אוֹ תם, מקבּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְוהוּ א

זּ ההּט עם מה חוֹ טא. נקרא  ׁש הוּ א מ0וּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ל חוֹ טא חּס רוֹ ן הוּ א כּ ן ועל  ח ּס ר וֹ ן. ? ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

בּ יּ וֹ ם והנּ פ ׁש . הגּ וּ ף חסרוֹ ן את ונטל  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַהכּ ל,
זהמת הזּ ה, היּ ם מצ וּ לוֹ ת י וֹ רד  (הכסף)הזּ ה ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌3◌ֲ◌ַ◌

זהמת ה וּ א  מי הגּ וּ ף. זהמת ונוֹ טל  ◌ַ◌ֲ◌3◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌3◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פׁש ,

ידי הגּ וּ ף  על  ׁש נּ עשׂ וּ  החטאים אלּ וּ  זה ? ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
מנוּ ל . מזּ הם ׁש נּ קרא הרע ◌ָ◌3◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר

זמרה מיני  עשרה

ּכ סוּ י "לדוד ּפ ׁש ע נשׂ וּ י אׁש רי  משׂ ּכ יל ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

א)חטאה חלק:(לב, זוהר תורה ; [זוהר ֲ◌ָ◌ָ◌

קא .] דף  אמור פ' "לדוד ג ' פתח, חייא ◌ִ◌ָ◌ְרבי 
זמרה מיני בעשרה למדנו הרי ◌ִ◌ְ◌ַמשׂ כּ יל ",
במשכיל , בנגון, בנצוח, תהלים, ספר נתקן
בתפלה, באשרי, בשיר , במזמור , במכתם,
מכלם עליון בהללויה, בהודאה,

נתבאר.לטהללויה וזה ,

הסליחה תלויה במשכיל

מהו כאן  ידוע, מקומו ◌ִ◌ְ◌ַ"משׂ כּ יל",
לאלה המחכימים מים ◌ִ◌ְ◌ַ"משׂ כּ יל",

אותם נקראמהשותים המקום וזה ,
דּ בר על "מ שׂ כּ יל  שכתוב: כמו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ"משׂ כּ יל",

טוֹ ב" כ )ימצא טז , כך ,מא(משלי שנקרא ולפי  , ִ◌ְ◌ָ◌
החירות ודרור  סליחה, בו זהו מבתולה ,

ּפ ׁש ע  נ שׂ וּ י "אׁש רי  כּ סוּ י מגשכתוב : ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
◌ָ◌ָ◌ֲחטאה".

אדם בני  אם אשריו החטא  על  התודה אם
החטא את יודעים אין

שהואמהו ביארו, הרי חטאה", ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ"כּ סוּ י 
שחטא ההוא חטא מאנשים מכסה

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

אדנ "י לט. הוי"ה של היחוד  נרמז שבהללויה לפי
דבר,מ .כידוע. מתוך דבר  מבין להיות  הבינה, זו

המתגבר. שאחרמא .כמעין סימן  זה לומר, רצה
חסד. שהוא  טוב, נמצא  אפשרמב.הבינה

על  משכיל נקרא  שהבינה שלפי כוונתו, לפרש

הכתוב: ט õב"דרך ימצא âבר על (משלי"מéłיל  ְְִִַַָָָ
כ) ורפאטז, וŁב יבין õלבבä" ככתוב : הוא  והמכוון ,ְְִָָָָָָ

"õי)ל ו, וחירות,(ישעיהו סליחה בו תולה ולפיכך ,
סליחה  לו להביא רפואתו, היא התשובה כי

האדםמג.וחירות. שכאשר  כוונתו , לומר יש 
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הקדוש  לפני  ומתודה הוא, ברוך להקדוש
הוא. ברוך

חטאיומכריז את  ים

חוטאאבל האדם כאשר וראה, בוא
ושלוש, ושתים  אחת  פעם ונתחייב
הם, בהתגלות חטאיו  אז בו , חוזר  ואינו
אותם ומפרסמים למעלה אותם  מפרסמים
ומכריזים, לפניו הולכים כרוזים למטה,
הוא נזוף פלוני , של מסביב העלו
הוא ונזוף  למעלה, הוא נזוף מרבונו,
רבונו, של  הצלם שפגם לו אוי  למטה,
רבונו, כבוד  על חושש שאינו  לו אוי
למעלה, עונו מגלה  הוא ברוך והקדוש 
וארץ  עוֹ נוֹ  ׁש מים "יגלּ וּ  שכתוב: ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְזהו

לוֹ " כ,מתקוֹ ממה .כז)(איוב  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כולם חטא  לו  וקרה  הישר בדרך ההולך
עליו מכסים 

רבונו,וכאשר של  בדרך הולך  האדם
לו  אנה אם בעבודתו, ומתיגע
עליונים עליו, מכסים  כלם אחד , חטא

חטאה". "כּ סוּ י  נקרא זה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְותחתונים,

חטאהאמר  מכוסה כן, אם אבא, רבי לו
"כּ סוּ י  מהו לומר , צריך ◌ְהיה

?מד חטאה" ֲ◌ָ◌ָ◌

הבא לעולם  יקרים מלבושים הם  טובים  מעשים

הםאלא  וכך בזה, יש חכמה עניני  שני 
שלמדנו, כמו אחד, שניהם,
בעולם עושה שהאדם הטובים שמעשים 
מלבוש  הבא בעולם מהם לו עושים הזה,

בהם. להתלבש העליון כבוד של 

נאבד הטובים מעשיו על המתחרט רשע
הבא ובעולם הזה  בעולם

טובים,וכאשר  מעשים עשה האדם
עליו  מתגברים כך ואחר
בו  רואה הוא ברוך והקדוש רעים, מעשים
רשע, הוא ועוד הם, רבים הרעים שמעשיו
שעשה הטובים מעשים על שתוהה
הזה מעולם מהכל, הוא נאבד בתחלה,

הבא. ומעולם

הטובים במעשיו הכין שהרשע המלבוש
צדיק מתכסה

מאותן מה הוא  ברוך הקדוש עושה
החוטא זה שעשה טובים מעשים
מלך  בדרכי ההולך צדיק  יש בתחלה,
וטרם ממעשיו, מלבוש  לו ומכין העליון,
שלו  הכבוד מלבושי להשלים  בידו שעלה
הוא, ברוך הקדוש לו משלים נפטר ,

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

דהיינו  משכיל , שהוא  ידי  על הבינה כח מעורר 
אז וŁב", יבין  õלבבä" ככתוב: תשובה, ְִָָָָעשיית 
כן  גם  אשרי  שתיבת וידוע, אשרי , אליו יעורר
éי  "àא Łרי  הכתוב: בסוד הבינה , על ְְִִָרמז

àנõת " יג)א⁄רäני ל , אשרי ,(בראשית  והשם , ְִִָ

אושר, משפעת כשהיא הבינה, על מרמז
הטוב  אושר  הוא ומה  האיש, אשרי מלשון 
פשע. נשוי שיהיה היינו הבינה, לו שתשפיע 

יוצא,מד. פועל של פעול בבנין לומר , רצה
ומכוסה. מכסה שהוא
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רשע  אותו שאבד טובים מעשים מאותן
שלו, הכבוד  מלבושי ונשלם החוטא,
שכתוב : זהו ההוא, בעולם בהם להתקשט

יל בּ ׁש " וצדּ יק יז)"יכין כז, החוטא(איוב  זה , ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הכין, שהוא ממה נתכסה  והצדיק  הכין,

חטאה" "כּ סוּ י  שכתוב: נתכסהזהו [הוא ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
החוטא] אלאמידי  מכוסה כתוב לא כן ועל  ,

.מה"כּ סוּ י " ְ◌

ים במצולות מתכסים הצדיק  חטאי 

של וענין  החטא אותו שנתכסה השני,
ים, מצולות שנקרא במה הצדיק ,
נמצא לא ים  במצולות שנופל  מי שהרי 

עליהם מכסים שהמים לפי  כמו מולעולם , ,
כּ ל  ים בּ מצלוֹ ת "ותׁש לי# ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְשכתוב:

יט )ם"חּט אות ז, .(מיכה  ַ◌ָֹ◌

כך  ואחר שבמלכות  מדרגתו התקין דוד
על משכיל  הנקרא  היסוד  מדת שרה 

המלכות

עא .] דף  נח פ' א ' חלק  זוהר תורה ; רבי [זוהר
נשׂ וּ י  אׁש רי  משׂ כּ יל "לדוד פתח, ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְחזקיה
אבל  נתבאר, זה מקרא חטאה ", כּ ס וּ י ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶּפ ׁש ע
למדנו  שהרי נאמר, החכמה בסוד  זה מקרא
להקדוש  דוד שבח שבחים מיני  בעשרה
והיא משכיל, מהם ואחד  הוא, ברוך
התקין  ודוד עשרה, מאותן אחת מדרגה

ההיא מדרגה עליו ששרתה קודם .מזעצמו

וצד הפשעים צד את מגביה בחסדיו  ה '
הכף את מכריע הזכיות

בשעה"א ׁש רי  שהרי  ּפ ׁש ע", נשׂ וּ י  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
שוקל  הוא ברוך שהקדוש 
זה כאשר האנשים, של והזכיות החטאים
והזכיות מתנשא, החטאים  שבצד הכף
הוא זה למטה, מכריעין השניה בכף אשר 

ּפ ׁש ע". ◌ַ◌ֶ◌ְ"נשׂ וּ י 

הנקרא המות  מלאך מפני  ומגין מכסה ה '
חטאה

שורה"ּכ ס וּ י  שהדין בשעה חטאה", ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
שלא מכוסה הוא יהיה בעולם,
לנח לו שהיה כמו המשחית, עליו ישלוט
עליו  מכסה היה הוא ברוך שהקדוש 
העולם. על אדם שהמשיך החטא מאותו

ּבּתֹורה ׁשּיעסק ּבׁשביל נברא  ְְֲִִִֶַַָָָָָֹהאדם
ְְִּובמצוֹות

עוֹ ן א ׁש רי  לוֹ  ה' יחׁש ב ֹלא ב )אדם :(לב, ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌

וארא  פרשת שמות  ע"ב)[זוהר כג ](דף

בּ אל  יעקב ואל יצחק אל  אברהם אל ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָוארא
חזקיּ ה ר בּ י  להם. נ וֹ דעּת י  ֹלא ה' וּ ׁש מי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַׁש דּ י 

לב )ּפ תח, לוֹ (תהלים ה' יחׁש ב ֹלא אדם אׁש רי ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ
ׁש ֹּלא אדם בּ ני  הם אטוּ מים כּ ּמ ה וגוֹ '. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָעוֹ ן
עוֹ מדים מה על מסּת כּ לים וֹלא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ דעים
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,
ׁש לּ וֹ  בּ דּ יוֹ קן האדם את ע שׂ ה העוֹ לם, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

של מה . משמעותו אין זה, שלפי  לתרץ, כוונתו
אלא יוצא , פעול זה שאין נפעל, בבנין כסוי,
מלבוש . דהיינו כסות , כמו עצם  שם  שהוא

כסוי ,מו . הלשון יתורץ כן  גם הפירוש, זה ולפי

ממשמעות אלא  חיפוי , ממשמעות זה שאין
יושלך כי נשכח, יהיה שהחטא  ושכחה , העלמה
לב  על יעלה ולא יפקד ולא יזכר  לא אשר במקום

מזמור.מז.לעולם. לדוד על בזהר  שנדרש  כמו



תה�ים זוהר לב מזמור | לחודש ה  | ראשון 149ספר

בּ ּת וֹ רה ׁש יּ ׁש ּת דּ ל כּ די בת ּק וּ ניו, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהתקינוֹ 
בּ דרכיו. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְויל #

נתקן ׁשּלמּטה  ה ּמק ּדׁש מעפר  אדם- ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשּנברא 

הּמ קדּ ׁש ׁש הרי  מעפר  אדם, כּ ׁש נּ ברא ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
צדדי  ואר בּ עה נתקן , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
בּ ית ׁש נּ קרא מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  התח בּ ר וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם
העוֹ לם צדדי ארבּ עה ואוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש .
יסוֹ דוֹ ת ׁש הם צדדים, בּ ארבּ עה ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתח בּ ר וּ 

רוּ " א"ׁש  ועפ "ר,הע וֹ לם וּ מי"ם ח ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ אר בּ עה אלּ וּ  צדדים אר בּ עה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתח בּ ר וּ 

הּק דוֹ ׁש (יסודות)צדדי  מהם והתקין הע וֹ לם, ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
זה וגוּ ף עליוֹ ן, בּ תּק וּ ן אחד גּ וּ ף הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
הּת ח ּת וֹ ן  מהעוֹ לם עוֹ למ וֹ ת , מ0ני ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתח בּ ר 

ׁש לּ מעלה. וּ מהעוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה

ארּבעה רּוח ֹות  ארּבעה  יס ֹודֹות ְְְְַַַָָָָָָארּבעה
ַָמּתכֹות

וארא פרשת  שמות  ע"א )[זוהר כ"ד רבּ י ](דף  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
הם ראׁש וֹ נים אר בּ עה ראה, בּ א ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
ע וֹ למוֹ ת, כּ ל ׁש ל  אבוֹ ת והם האמוּ נה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָסוֹ ד
ואוֹ תם הּק דוֹ ׁש ה. העליוֹ נה הּמ ר כּ בה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְוסוֹ ד
ועפ "ר, וּ מי "ם רוּ "ח א"ׁש  יסוֹ ד וֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ עה

עליוֹ ן. סוֹ ד הם שכלא לּ ה האבות , הם  [ואלו ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
הכל] של אבות  זה"ב העולמות  יוֹ צאים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵוּ מהם

אלּ וּ  ותחת  וּ ברז"ל, וּ נחׁש "ת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָוכס"ף
להם  ׁש דּ וֹ מים אחרוֹ ת שאלו]מּת כוֹ ת .[כמו  ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

אלּ ה ועפ"ר וּ מי"ם ר וּ "ח א"ׁש  ראה, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש לּ מעלה וה0רׁש ים הראׁש וֹ נים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵהם
עוֹ מדים ועליוֹ נים ותחּת וֹ נים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוׁש לּ מּט ה,
צדדי  לארבּ עה ארבּ עה, הם וא לּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם .
צפ וֹ "ן  אלּ וּ : בּ ארבּ עה ועוֹ מדים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
אר בּ עה הם  אלּ וּ  וּ מער"ב. וּ מזר "ח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְודרוֹ "ם
בּ אר בּ עה ועוֹ מדים העוֹ לם, ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְצדדים

מזר "ח. לצד רוּ "ח צפוֹ "ן, לצד א"ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵאלּ וּ .
חם הוּ א ׁש הדּ רוֹ ם מ0וּ ם דּ ר וֹ "ם. לצד ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַמי"ם
לצד  עפ"ר  ולחים. קרים מים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְויבׁש .
בּ אר בּ עה קׁש וּ רים אלּ וּ  וארבּ עה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמער "ב.
ארבּ ע  עוֹ שׂ ים ואלּ ה אחד , וכלּ ם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ֵאלּ וּ ,
וּ נחׁש "ת וכס"ף זה"ב ׁש הם ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַמּת כ וֹ ת,
אחד . וכ לּ ם עשׂ ר, ׁש נים הם הרי  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַוּ ברז"ל.

לחּברם ּכדי  זה  ּכמזג  זה מזג עֹוׂשה  ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָה'

צפ וֹ ן,בּ א  לצד בּ שׂ מאל, היא האׁש  ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌
והיּ בׁש  החמימוּ ת, ּת קף בּ וֹ  האׁש  ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
אחד  ונמזגים ׁש לּ וֹ , ההפ # וצפ וֹ ן חזק. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש לּ וֹ 
לצד  והוּ א לימין, מים אחד. והוּ א ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אחד

לחבּ רם הוּ א בּ רוּ # והּק ד וֹ ׁש  [להחזירם]דּ ר וֹ ם , ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
זה. כּ מזג זה מזג ע וֹ שׂ ה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד,

ּכאחד אֹותם מֹוזג ְֵֶָָה'

ויב ׁש .הצפוֹ ן  חם האׁש  ולח , קר  הוּ א ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה וּ א דּ רוֹ ם דּ רוֹ ם. לצד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶהחליפם
והּק דוֹ ׁש  ולחים. קרים הּמ ים ויבׁש . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַחד
ׁש יּ וֹ צאים כּ אחד, אוֹ תם מוֹ זג הוּ א ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
וּ מצּ פוֹ ן  לצּ פוֹ ן, ונכנסים מדּ רוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַמים
ונכנס  מצּ פ וֹ ן, אׁש  יוֹ צא מים. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְׁש וֹ פעים

ּת קף בּ  יוֹ צא וּ מדּ רוֹ ם הדּ רוֹ ם, תקף ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌
בּ ר וּ # ׁש ה ּק דוֹ ׁש  מ0וּ ם לעוֹ לם , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַהחמימוּ ת
מלוה ואחד אחד וכל מזּ ה, זה לוֹ וה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶהוּ א
רוּ ח זה כּ מוֹ  לוֹ . כּ ראוּ י מ 0לּ וֹ  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלחברוֹ 
לחברוֹ , אחד כּ ל ׁש יּ לוה כּ די ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מזרח,

כּ אחד . להתחבּ ר בּ זה זה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכללים

ה ּמים " ּפני  על מרחפת אלהים ְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹ"ורּוח 

והםבּ א  זה , מצּ ד מים זה, מצּ ד  אׁש  ראה, ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ואוֹ חזת בּ יניהם רוּ ח נכנסת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַמחֹלקת.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הצּ דדים. ׁש ני  א)את (בראשית ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש הרי  הּמ ים, ּפ ני  על מרחפת אֹלהים ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְור וּ ח 
עוֹ מדים וּ מים זה, בּ צד  למעלה  עוֹ מדת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵאׁש 
ואוֹ חזת בּ יניהם נכנסת ר וּ ח  הארץ. ּפ ני ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל
העפר, מחֹלקת. וּ מפרידה הצּ דדים ׁש ני ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶאת
וּ מקבּ לת וא ׁש , ורוּ ח עליו, ע וֹ מדים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
עליו. ׁש ע וֹ מדים א לּ ה ׁש ֹלׁש ת ׁש ל בּ כּ ח ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌3◌ִמכּ לּ ם

ּומים א ׁש ׁשל  מחלקת ְִֵֵֶֶַַֹאין

רוּ חבּ א ולח, חם מזרח וּ מזרח. רוּ ח ראה. ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
יבש] שהוא  הצד ויבש . היא,[קר ולח ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַחם

חם אׁש  ׁש הרי  הצּ דדים, ׁש ני את אוֹ חז ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
חם הוּ א רוּ ח ולחים . קרים וּ מים ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְויבׁש ,
הצּ ד  בּ אׁש . אחוּ ז חם ׁש הוּ א ה צּ ד ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְולח.
הסכּ מה יׁש  זה ועל  בּ ּמ ים . אחוּ ז לח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
וּ מים. א ׁש  ׁש ל  מחֹלקת וּ מפריד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם,

צדדים ּבׁשני  נאחז ְְֱֲִִֵֶַָָָמערב 

אתעפר עליו מק בּ ל ולכן ויבׁש , קר הוּ א ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מעשׂ יהם, בּ וֹ  עוֹ שׂ ים וכ לּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌3כּ לּ ם,
לעוֹ לם, מז וֹ ן בּ כחם להוֹ ציא מ כּ לּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מקבּ ל
קר ׁש הוּ א העפר נאחז ׁש בּ ּמ ערב ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
ׁש ה וּ א בּ צּ פ וֹ ן אחוּ ז קר ׁש הוּ א וצד  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְויבׁש ,
כּ # מ 0וּ ם בּ קר. נאחז קר  ׁש הרי ולח, ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַקר
ׁש ה וּ א דּ רוֹ ם זה. בּ צד בּ ּמ ערב  נאחז ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָצפוֹ ן
את אוֹ חז ׁש לּ וֹ  היּ בׁש  בּ אוֹ תוֹ  ויבׁש , ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַחם 
מערב  ונאחז אחר , בּ צד הּמ ערב ׁש ל  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהיּ בׁש 

צדדים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ני 

ּבזה זה  ּכלּולים ְִֶֶָָֻּכּלם 

חמימ וּ תוכן  ׁש הרי בּ ּמ זרח, דּ ר וֹ ם  נאחז ְ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌
הּמ זרח. בּ חמימוּ ת נאחזת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַהדּ ר וֹ ם

ׁש ה בּ צּ פוֹ ן, נאחז נאחזתוּ מזרח לחוּ תוֹ  רי ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌
דּ רוֹ מי"ת נמצא עכ ׁש ו הצּ פוֹ ן. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ לחוּ ת
צפוֹ ני"ת צפ וֹ ני"ת. מזרחי"ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמזרחי "ת.

וכלּ ם דּ ר וֹ מי "ת. מערבי "ת ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמערבי"ת.
בּ אחד . אחד  להׁש ּת לׁש ל  בּ זה זה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכּ לוּ לים

זהב ּכרּובים  ְְִִַָָׁשנים 

ּת קף ּכ מוֹ  ׁש ּמ צּ ד זהב, עוֹ שׂ ה  צפוֹ ן כּ ן ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
ׁש כּ תוּ ב והינ וּ  זהב, נעשׂ ה (איוב האׁש  ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

בּ עפרלז) אח וּ ז ׁש אׁש  יאתה . זהב  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמצּ פ וֹ ן
ׁש כּ תוּ ב והינוּ  זהב, כח)ונעשׂ ה ועפר וֹ ת(שם ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

זהב. כּ רוּ בים ׁש נים זה וס וֹ ד לוֹ . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָזהב

הּברזל " קהה ְִֵֶַַָ"אם 

וארא  ּפרׁשת  ׁשמ ֹות  ע"ב)[זֹוהר כ"ד מים](ּדף ְֵֶַַַַָָָ◌ִ◌
עוֹ שׂ ה בּ לח וּ ת  וּ קריר וּ ת בּ עפר, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶנאחזים
צדדים, בּ ׁש ני נאחז עפר  הרי כּ עת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶכסף,
אוֹ חזת ר וּ ח בּ יניהם . ונּת ן וּ בכּ סף , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ זּ הב

ואוֹ חזת הּמ ים, רוחאת שאמר במה  [תמיהה , ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
אבל בטבעם , שוים  ועפר רוח  כן, שאם ויבש, קר

לומר נוכל  כן ואם  ולח , חם  רוח כי אומרים  יש 

חם ורוח  ויבש, חם אש  צדדים לשני  הרוח שאוחז

לח שהוא  והצד באש, אוחז חם  שהוא  הצד ולח .

עפר ומים. אש של מחלקת  ומפריד במים, אוחז

אוחז הקר  והצד ולחים , קרים  ומים ויבש, קר הוא 

כלם , עליו  מקבל שעפר נמצא  הקר. בצד בעפר

ויבש, חם אש שהרי  הצדדים , לשני אחוז כך משום 

ע"כ] ולח. קר ׁש ניםמים וּ מ וֹ ציאה האׁש , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶאת
ועפר קלל. נח ׁש ת עין ׁש ה וּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד,
ׁש לּ וֹ , והּק ר בּ יּ בׁש  לבדּ וֹ  כּ ׁש הוּ א ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ ,

- וסימנ# בּ רזל, י)יוֹ צא  קהה(קהלת אם ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
וגוֹ '. ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהבּ רזל

ּבכ ּלם נאחז ְֱֶֶָָָָֻהעפר

בּ וֹ ועפר  עוֹ שׂ ים וכלּ ם בּ כלּ ם, נאחז זה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌
עפר בּ ֹלא ראה, בּ א ׁש לּ הם. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַכּ צּ וּ רה
אחד  כּ ל ׁש הרי וּ נחׁש ת, וכסף זהב  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵאין

IIתהלים IIזוהר 
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זה להתק0ר  מ0לּ וֹ  לחברוֹ  מלוה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
ׁש 0ני  מ0וּ ם בּ כ לּ ם, נאחז והעפר  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָבּ זה.
ורוּ ח וּ מים. אׁש  אוֹ ת וֹ , אוֹ חזים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְצדדים
בּ וֹ  ועוֹ שׂ ה אלּ ה ׁש ני  בּ ׁש ביל לוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנקרבת

◌ֶ◌ֲ◌ַמע שׂ ה.

ּברזל מ ֹוליד ְְִֶֶַַּברזל 

עוֹ שׂ הנמצא  עּמ ם, עפר ׁש כּ ׁש ּמ תחבּ ר ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
כּ מ וֹ  אחרים עפרוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִוּ מוֹ ליד
ּפ סלת עפר  מוֹ ליד ׁש זּ הב כּ מ וֹ  ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם,
ׁש כּ סף  כּ מוֹ  מּמ ׁש . זהב כּ מוֹ  ׁש היא ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌3◌ְירּק ה,
העליוֹ נה ׁש נּ חׁש ת וּ כמ וֹ  עפרת, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֶׁש ּמ וֹ ליד
כּ מ וֹ  קטנּ ה. נחׁש ת ׁש הוּ א בּ דיל  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמוֹ לידה

- וסימנ# בּ רזל, מוֹ ליד כז)ׁש בּ רזל (משלי ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
יחד . בּ ברזל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַבּ רזל

ק היסודות  בזהארבעה זה  שורים

אחוּ זיםבּ א כּ לּ ם ועפר, מים רוּ ח אׁש  ראה, ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ֲ◌ִ◌
בּ הם ואין בּ זה, זה וּ קׁש וּ רים בּ זה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶזה
אחר מוֹ ליד  כּ ׁש הוּ א הזּ ה, והעפר  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵּפ רוּ ד.
כּ אוֹ תם בּ זה זה מתק0רים ֹלא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָכּ #,

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ב )עליוֹ נים, וּ מ 0ם(בראשית ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌
היה בּ אלּ ה ראׁש ים, לאר בּ עה והיה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִיּפ רד

◌ֵּפ ר וּ ד .

ה ּׁשהם". ואבן הּבדלח ְְֶֶַַַַָֹֹ"ׁשם

בּ כּ חמ)וּ ם  מוֹ ליד כּ ׁש הא העפר , ׁש הרי ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
מוֹ ציא העלי וֹ נים, ׁש ֹלׁש ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש ל 
אבנים נמצאוֹ ת ׁש 0ם נהרוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ עה
ׁש ם ׁש כּ תוּ ב אחד, בּ מקוֹ ם והם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְיקרוֹ ת,
יקר וֹ ת אבנים ואוֹ תן ה 0הם . ואבן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַהבּ דלח
צדדי  לארבּ עה  והן ע7רה, ׁש ּת ים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵהן
ׁש כּ תוּ ב  ׁש בטים, עשׂ ר  ׁש נים  כּ נגד ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

כח) בּ ני (שמות  ׁש מ וֹ ת על ּת היין ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוהאבנים

וּ ׁש נים ׁש מוֹ תם. על  עשׂ רה ׁש ּת ים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ה יּ ם. ּת חת ׁש הם הלּ לוּ  הבּ קר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ר

העֹולם ק ּיּום  הּוא  ִַָָָהרּוח 

העליוֹ ניםבּ א  הצּ דדים ארבּ עת כּ ל ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
זה ׁש נּ קׁש רים גּ ב על אף ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ ,
קיּ וּ ם ומּט ה, ׁש לּ מעלה הּק יּ וּ ם והם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָבּ זה,
ׁש הכּ ל  מ0וּ ם הרוּ ח, הוּ א יוֹ תר העוֹ לם ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
בּ רוּ ח, אלּ א עוֹ מדת ֹלא ונפׁש  בּ גלל וֹ , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵעוֹ מד
אין  אחד , רגע אפלּ וּ  הר וּ ח נגרעת ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש אם

כּ תוּ ב זה וסוֹ ד להתקיּ ם, יכ וֹ לה (משליהנּ פׁש  ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
בּ לי יט ) נפׁש  טוֹ ב. ֹלא נפׁש  דעת בּ ֹלא  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַגּ ם

להתקיּ ם. יכוֹ לה וֹלא טוֹ ב, אינ ּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַר וּ ח

ּבקר עׂשר ׁשנים אבנים עׂשר ְְֲִִִַַָָָָָָָׁשנים 

ׁש אמרנוּ ,וּ בא  עשׂ ר ׁש נים א וֹ תם ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
ׁש נים הם אבנים, ע 7רה ׁש ּת ים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
נטלוּ  כּ # מ 0וּ ם ה יּ ם. ׁש ּת חת בּ קר ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ר

נשׂ יאים עשׂ ר ׁש נים ז)אוֹ תם כּ ל (במדבר ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
והכּ ל  וגוֹ '. ּפ רים עשׂ ר ׁש נים לעלה ֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהבּ קר
בּ דּ ברים ׁש יּ ׁש גּ יח וּ מי  עליוֹ ן , סוֹ ד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶהוּ א
העלי וֹ נה, החכמה  בּ סוֹ ד י ׁש גּ יח ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהלּ לוּ ,

בּ ּה . הכּ ל  ׁש ל ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש העּק ר 

יס ֹוד ֹות מארּבעה נברא  ְְְִֵַָָָָָָהאדם 

חזקיּ ה,אמר רבּ י 0אמר מה ׁש מע וֹ ן, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
א ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  תׁש כּ ׁש בּ רא ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

נברא, ׁש לּ מּט ה הּמ קדּ ׁש  מעפר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
נׁש מה, בּ וֹ  נּת נה ׁש לּ מעלה הּמ ק דּ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵוּ מעפר
התחבּ ר וּ  ׁש לּ מּט ה מהעפר ׁש כּ ׁש נּ ברא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
גּ ם כּ # הע וֹ לם, יסוֹ דוֹ ת צדדים ׁש ֹלׁש ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבוֹ 
בוֹ  התחבּ ר וּ  ׁש לּ מעלה העפר מן  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ ברא
והׁש ּת לּ ם העוֹ לם ׁש ל  יסוֹ ד וֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה

ׁש כּ תוּ ב והינוּ  לב )האדם, אדם(תהלים אׁש רי ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
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רמ יּ ה. בּ ר וּ ח וֹ  ואין עוֹ ן לוֹ  ה ' יחׁש ב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַֹלא
עון  לוֹ  ה' יחׁש ב ֹלא ׁש אין אימתי  בּ זמן ? ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
רמ יּ ה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְבּ רוּ חוֹ 

ראׁש וידבּ ר  את נ שׂ א לּ אמר מׁש ה אל  ה' ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ָֹ◌ֶֹ◌ֹ
ּפ תח, אבּ א ר בּ י וגוֹ '. גרׁש וֹ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ ני

לב ) עון (תהלים לוֹ  ה' יח0ב  ֹלא אדם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
ראׁש וֹ  אין הזּ ה הּפ ס וּ ק רמיּ ה. בּ רוּ חוֹ  ֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְואין
בּ וֹ , להס ּת כּ ל וי ׁש  ראׁש וֹ . ס וֹ פוֹ  ואין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ְסוֹ פוֹ ,

ּפ ר ׁש וּ הוּ . ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוכ #

ּבעֹולם ׁשֹורה הּדין מנחה ּתפּלת ְְְִִִִֶַַַָָָּבׁשעת

נׂשא  ּפרׁשת  ּבּמדּבר ע"א )[זֹוהר קכא  ראה,](ּדף  בּ א ְְִַַַַָָָָֹֹ◌ֵ◌
בּ עוֹ לם, ׁש וֹ רה הדּ ין מנחה ּת פלּ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש עת
עליוֹ נה וּ גבוּ רה מנחה, ּת פלּ ת ּת ּק ן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויצחק 
הלּ ילה, ונכנס ׁש בּ א עד  בּ עוֹ לם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש וֹ לטת

אוֹ תוֹ  לקבּ ל ׁש 0וֹ רה(ללילה)בּ ׁש ביל וּ מזּ מן  . ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
לקבּ ל  ה7מאל נפרד מנחה , (אותו)תפלּ ת ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌

כּ ל  ׁש ּמ תעוֹ ררים אחר הלּ ילה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ רר 
כּ לּ ם ׁש בּ ח וּ ץ, הּפ תחים ׁש וֹ מרי ◌ָ◌3◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם
בּ ני  וכל  וּ מתּפ 0טים, בּ עוֹ לם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתע וֹ ררים

מות. טעם טוֹ עמים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָהע וֹ לם

ק ֹולּה ּומרימה  מׁשּבחת הּׁשכינה ְְְֲִִַַַַַָָָּבחצ ֹות

נׂשא  ּפרׁשת  ּבּמדּבר ע"ב)[זֹוהר קכא  והרי ](ּדף ְִַַַַַָָָָֹ◌ֲ◌ֵ◌
מתעוֹ רר מּמ ׁש  הלּ ילה בּ חצוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר .
מעלה הּק דוֹ ׁש ה וׁש וֹ ׁש נּ ה כּ מּק דם, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַה7מאל
עוֹ לה ואז קוֹ ל, וּ מרימה וּ מ ׁש בּ חת  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵריחוֹ ת
וה7מאל  בּ 7מאל , למעלה  הראׁש  ֹ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ְוׁש וֹ רה

מקבּ לּה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאז

לּמל ְך ל ׁשּבח  להתעֹורר  הּזמן ה ּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַֹה ּבקר

ה וּ אאז  זמן ׁש הרי בעוֹ לם, קוֹ רא הכּ רוֹ ז ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌

ּת ׁש בּ ח וֹ ת ואז לּמ ל#. ל ׁש בּ ח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתעוֹ רר 
הכּ ל . התבּ 7מ וּ ת  ונמצאת ֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִמתע וֹ ררוֹ ת,
זה זוּ וּ ג לזוּ ג ׁש ּמ תע וֹ רר מי  ׁש ל  חלקוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
וּ מח בּ קּה , מתע וֹ רר והיּ מין הבּ קר, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ א

כאחד. נמצא הכּ ל זוּ וּ ג הבקר ואז כשבא (למלך , ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
כאחד, הכל זווג נמצא אז אותה, ומחבק מתעורר והימין

אשרי הכל. התבשמות ונמצאת מתעוררות התשבחות ואז

זה) זווג לזוג שמעורר מי של .חלקו

עֹול מעׂשיהּנׁשמה על  ּומעידה למעלה  ה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָ
ָָָהאדם

י ׁש ניםבּ א אדם ׁש בּ ני  בּ ׁש עה ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
עוֹ לה והנּ ׁש מה מות טעם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ְוט וֹ עמים
ׁש ע וֹ מדת, בּ מקוֹ ם עוֹ מדת - ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
היּ וֹ ם, כּ ל  ׁש עשׂ תה מעשׂ יה על ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונבחנת

מדּ וּ ע  ּפ תק. על א וֹ תם מ0וּ םוכ וֹ תבים ? ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מעשׂ י  על וּ מעידה למעלה עוֹ לה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ ׁש מה
מּפ יו. ׁש יּ וֹ צא וד בּ וּ ר דּ בּ וּ ר  כּ ל ועל ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם 

רקיעים. ּוב ֹוקע ע ֹולה - קדֹוׁש ְִִִֵֶַָּדּבּור

ה וּ אוּ כׁש אוֹ ת וֹ  מ ּפ יו האיׁש  ׁש הוֹ ציא  דבּ וּ ר  ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌
ּת פלּ ה ׁש ל  קד וֹ ׁש  דּ בּ וּ ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָכּ ראוּ י,
רקיעים, וּ בוֹ קע עוֹ לה ד בּ וּ ר אוֹ תוֹ  - ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְותוֹ רה
הלּ ילה, ׁש נּ כנס עד ׁש עוֹ מד, בּ מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְועוֹ מד
הדּ בּ וּ ר אוֹ תוֹ  ואוֹ חזת עוֹ לה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהנּ ׁש מה

הּמ ל#. לפני  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכניסתוֹ 

פי ְך ּפתחי ְְִִֵֹׁשמר

דּ בּ וּ רוּ כ ׁש אוֹ תוֹ  והוּ א כראוּ י, אינוֹ  דבּ וּ ר ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
- הרע  מ לּ ׁש וֹ ן רעים, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִמדּ בּ וּ רים
ונר ׁש ם ׁש עוֹ לה, למק וֹ ם ע וֹ לה הדּ בּ וּ ר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַאוֹ תוֹ 
זהוּ  האדם. על חטא ואוֹ תוֹ  דבּ וּ ר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 

ז)ׁש כּ תוּ ב ּפ תחי (מיכה ׁש מר חיק# מ0כבת ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌
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סלה:ד היּ וֹ ם: קיץ בּ חרבני לׁש דּ י נהּפ � יד% עלי ּת כבּ ד ולילה יוֹ מם כּ י ©¦¨¨©§¨¦§©¨©¨¤¤§©§©¦§©§Ÿ¥©¦¤¨
ואּת הה � ליהו� פׁש עי עלי אוֹ דה אמרּת י כּס יתי ֹלא ועוֹ ני אוֹ דיע% ¨©§Ÿ̈©©¨§¥£¤¦§©¨¦¦¦¦£©£¦¦¨©חּט אתי

עון, ל וֹ  ה' יחׁש ב ֹלא אדם אׁש רי  ולכן ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִפי#.
רמ יּ ה.אימתי  בּ רוּ חוֹ  כּ ׁש אין ? ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

על ומעידה בלילה למעלה עולה  הנשמה
מעשיו

ואין א ׁש רי  עוֹ ן  ל וֹ  ה' יחׁש ב ֹלא אדם  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌

רמיּ ה ב )ּב רוּ חוֹ  תורה;:(לב, [זוהר ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

קכא .] דף  נשא  פ ' ג ' חלק אבא,זוהר רבי  אמר 
בשעה וראה, בוא בו. לעיין יש זה מקרא
טעם וטועמים בלילה, ישנים שהאנשים
עומדת למעלה, עולה הנשמה מיתה, של
על  ונבחנת לעמוד, שצריכה במקום
בספר, ונכתבים היום, כל שעשתה  מעשיה
למעלה, עולה שהנשמה לפי  הטעם, מה 
דבור כל ועל האדם, מעשי על ומעידה

מפיו. שיצא ודבור

ומכניסה טוב  דיבור כל לוקחת הנשמה
המלך  לפני 

מפיו וכאשר האדם שהוציא הדבור אותו
של  קדוש דבור  כגון כראוי, הוא
ובוקע  עולה הדבור זה  ותפלה, תורה
עד  לעמוד , שצריך במקום ועומד רקיעים,
ואוחזת עולה והנשמה הלילה, שנכנס 
המלך . לפני  אותו ומכניסה הדבור אותו

של והגוף  הנשמה על  נרשם רע דיבור
שדיבר האדם

דבורוכאשר  והוא כראוי , אינו הדבור זה
מלשון  או הרעים מדיבורים
ואז  שעולה, למקום עולה זה דבור הרע,

על החטא ואותו הדבור זה זהנרשם

שכתוב : זהו מפיו , שהוציאו האדם
פי;" ּפ תחי ׁש מר  חיק; ה)"מ0כבת ז , ,(מיכה ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

עוֹ ן", לוֹ  ה' יחׁש ב ֹלא  אדם "אׁש רי זה ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַולפי 
רמיּ ה". בּ ר וּ ח וֹ  "אין כאשר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵמתי,

החטא לפרׁש ְְִֵֵַָָצרי ְך

אמרּת י ח ּט אתי  כּס יתי ֹלא ועוֹ ני א וֹ דיע2 ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ואּת ה  ליהוה פׁש עי עלי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶא וֹ דה

סלה חּט אתי  עוֹ ן ה)נשׂ את פ ':(לב, [זוהר ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ע"א )ויקרא  כ היוּ ](דף  יוֹ סי ור בּ י  חיּ יא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
רבּ י  אמר הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד בּ דּ ר #. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְהוֹ לכים
תוֹ רה, בּ דברי נׁש ּת דּ ל חיּ יא, לרבּ י ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵיוֹ סי 
ואמר, ח יּ יא רבּ י ּפ תח ה יּ מים. עּת יק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ דברי

לב ) אוֹ דיע!(תהלים מכּ אן חּט אתי וגוֹ ', ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌
חטאיו  את ׁש ּמ כ ּס ה אדם ׁש כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני אוֹ תם מפר ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְואינוֹ 
לוֹ  נוֹ תנים  ֹלא רחמים, עליהם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִויבּק ׁש 
ׁש ה וּ א מ0וּ ם  ּת ׁש וּ בה, ׁש ל ּפ תח ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִלפּת ח

מפר ׁש (מכסה)מתבּ יּ ׁש  הוּ א ואם מ ּמ נּ וּ . ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תם
על  הרחמים ויתגּ בּ רוּ  עליו, חס הוּ א ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ #

◌ִ◌ַהדּ ין.

ננעלּו לא  ּדמעֹות ְְֲֲִֵַָֹׁשערי

כּ ל וכל ׁש הרי בּ וֹ כה, הוּ א אם ׁש כּ ן ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ּפ וֹ תח, הוּ א הּס תוּ מים  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּפ תחים 
חטאיו, ּפ רי ׁש ת זה ועל  מתקבּ לת. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ תפלּ תוֹ 
דּ ין. על  רחמים להגבּ יר  לּמ ל# הוּ א ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָכּ בוֹ ד 
זּ ה מה יכ בּ דנני . ּת וֹ דה זּ בח כּ תוּ ב, זה ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל

למעלהיכבּ דנני  אחד  הם , כבּ וּ דים ׁש ני  ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ואחד  הזּ ה בּ עוֹ לם אחד למּט ה. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

הבּ א. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
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סלה: חּט אתי עוֹ ן לׁש טףונשׂ את רק מצא לעת אלי% חסיד כּ ל יתּפ לּ ל זאת על ¨¨¨£©¨¦¤¨©Ÿ¦§©¥¨¨¦¥¤§¥§Ÿ©§¥¤

לה'" פׁשעי  עלי  ְֲֵֶַַָ"א ֹודה

דּ ברים,ה ּפ ס וּ ק  בּ רב  בּ כּ ל, ק ׁש ה הזּ ה ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌
מסּפ יק, פׁש עי עלי בּ אוֹ דה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
כּס יתי , ֹלא ועוני אוֹ דיע# חּט אתי זּ ה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַמה 

לה' פׁש עי  עלי  אוֹ דה כּ # ועוֹ ד ,ואחר ? ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
צרי# היה ל ; לה', פׁש עי עלי  אוֹ דה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

!להיוֹ ת ִ◌ְ◌

עּתיקא זה  החטא ּונׂשיאת למלְך ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָה ֹודאה
ִַָקּדי ׁשא

בּ רוּ חאלּ א  אמר הוּ א דּ בריו כּ ל את דּ וד , ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
למלכוּ ת זה את ואמר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ,
מהּת חּת וֹ נים ׁש ליח ׁש הוּ א מ0וּ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים,
הּת חּת וֹ נים, אל וּ מעלי וֹ נים  העליוֹ נים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאל
ל ּה  מ וֹ דיע הוּ א הּמ ל #, את ׁש רוֹ צה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִוּ מי

אוֹ דיע#, חּט אתי כּ ן ועל (למלכותבּ ראׁש וֹ נה . ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌
אמר ) כּס השמים  ֹלא ׁש ל ועוֹ ני  מצּ דּ יקוֹ  יתי, ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

זהוּ  - לה' פׁש עי עלי אוֹ דה  אמר ּת י ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעוֹ לם.
וה0לוֹ ם ׁש לּ וֹ , ה0לוֹ ם ׁש כּ ל הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
בּ הוֹ דאה. - לפניו  להכניס  אדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי#
בּ הוֹ דאה, ׁש למים נקרבים כּ # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
נ שׂ את ואּת ה ׁש למיו . ּת וֹ דת זבח על  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
למעלה, למעלה זה סלה. חּט אתי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲעון
כּ # מ0וּ ם ׁש ר וּ י . הּק דוֹ ׁש  ׁש העּת יק  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ק וֹ ם

בּ כּ ל . אוֹ חז הזּ ה ֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק 

ּתלכּו" אלהיכם  ה' ֱֲֵֵֵֵֶַֹ"אחרי

ויקרא  פ' ע"ב)[זוהר כ ׁש ּמ בּק ׁש ](דף מי זה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
ה 0ם את ליחד צרי # ל ּמ ל #, ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק ׁש תוֹ 
וּ מּמ עלה למעלה מּמ ּט ה בּ רצוֹ נ וֹ , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
וּ באוֹ תוֹ  אחד, בּ קׁש ר  הכּ ל ולק ׁש ר  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,

מי  יוֹ סי, ר בּ י  אמר  בּ ּק ׁש תוֹ . נמצאת ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶקׁש ר
הּמ ל#, דוד  כּ מוֹ  בּ ּק ׁש תוֹ  לבּק ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶהחכם

הּמ ל# ּפ תח את ׁש וֹ מר  היה לוֹ ׁש ה וּ א  אמר ? ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הּת וֹ רה כּ ן ועל  הוּ א, כּ # ודּ אי חיּ יא, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
כּ די  הּק ד וֹ ׁש  ה ּמ ל # דּ רכי את א וֹ תנ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלּמ דה

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  אחריו, ללכת יג )ׁש נּ דע (דברים ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וגוֹ '. ּת לכוּ  אֹלהיכם ה' ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי

קשה הזה פסוק 

אמרּת י ח ּט אתי  כּס יתי ֹלא ועוֹ ני א וֹ דיע2 ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ואּת ה  לה' פ ׁש עי  עלי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶא וֹ דה

סלה ח ּט אתי  ע וֹ ן ה)נשׂ את תורה;:(לב, [זוהר ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

כ .] דף  ויקרא פ' ג ' חלק חייא,זוהר רבי אמר 
זה שהרי כל לשון, ביתור קשה, המקרא

ומהו  די, היה פׁש עי" עלי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶב"א וֹ דה
ואחר כּס יתי", ֹלא ועוֹ ני אוֹ דיע; ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ"חּט אתי
שהרי  ועוד  לה'", פׁש עי עלי  "אוֹ דה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶכך

לומר. צריך היה לך  פשעי עלי אודה 

ליכנס שיוכל  כדי למלכות הוא  הוידוי עיקר
לפנים

אמרם,אלא  הקודש ברוח  דבריו כל  דוד 
שהיא לפי אמר , השמים ולמלכות
ומן  לעליונים, התחתונים מן השליח
שמבקש  ומי  לתחתונים, העליונים
כן  ועל  בתחלה, לה להודיע צריך מהמלך,

אוֹ דיע;" אמר]"חּט אתי השמים  .[למלכות  ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌

שבבינה שורשו עד  ז"א  לפני  להתודות

עולם,"ועוֹ ני  של  צדיקו  מן כּס יתי ", ֹלא ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌
זה לה'", פׁש עי  עלי  "אוֹ דה  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶאמרתי
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שלו  השלום שכל  הקדוש  ,מחמלך
לפניו  להכניס  האדם  שצריך  והשלמות

בהודאה נקרביםמטהוא שלמים שהרי  ,
ׁש למיו" ּת וֹ דת זבח  "על שנאמר: ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַבהודאה,

יג ) ז , .(ויקרא 

במקום היינו שורה, שארך למעלה  למעלה 
ואמא אבא

למעלה"ואּת ה זה  סלה ", חּט אתי ע וֹ ן נשׂ את ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
הקדוש  שהקדמון מקום  למעלה,

הכלנשוכן  כולל  זה מקרא  לפיכך  .נא,

העליונות המדות  כל את בבקשתו  ליחד 

בקשתו כדמיון לתבוע החפץ מי  זה,
שם לייחד  צריך  המלך, מאת
למעלה, מלמטה בבקשתו, הקדוש
בקשר הכל ולקשור למטה, ומלמעלה
בקשתו. נמצאת תהיה הקשר  ושבזה אחד ,

תשובה שערי לו פותחין אין מתודה  שאינו מי

איש עוד שכל  מכאן, ללמוד יש

עליהם מתודה ואינו  חטאיו, המכסה
עליהם לבקש הקדוש, המלך לפני 
של  פתח לפתוח לו מסייעין  אין רחמים,

תשובה.

מתקבלת חטאיו על ובוכה שמתודה מי 
תפלתו

הקדוש ואם  לפני  עליהם מתודה הוא
הקדוש  ממנו, ומתבייש הוא, ברוך 
על  רחמים ויתגבר עליו, יחוס הוא ברוך
שהרי  עליהם, בוכה הוא אם שכן  וכל דין ,
ונתקבלה פותח, הוא הסתומים פתחים כל

תפלתו.

למלך  כבוד  הוא להתודות 

הועל כבוד הוא  החטאים ודוי מלך ,כן
זה ועל  דין , על רחמים להגביר 

יכבּ דנני " ּת וֹ דה "זבח כג )כתוב : נ, ,(תהלים ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אחד  הם, כיבודים שני "יכבּ דנני", ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמהו 

למטה ואחד  הזהנבלמעלה בעולם אחד ,
הבא. בעולם ואחד
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הזוהר זיו

יסודמח. מלכות  המדרגות , ג' על כוונתו
הפגםותפאר נוגע חטא, שנקראת קלה עבירה ת ,

הפגם מגיע עון, שנקראת  גדולה במלכות , רק
הפגם מגיע פשע, שנקראת גדולה היותר  ליסוד,
ובזה  שלו, השלום  שכל מלך , שנקרא  לתפארת 

הפסוק. שבזה הכפול לשון  פירוש ,מט.יתורץ
תשובה. הבעל של  הפירושים,נ .בוידוי רבו כאן

ולי  סלע, יפוצץ כפטיש  הקדוש הזוהר ודברי
התפארת, על  מוסב ואת"ה לפרש, נראה הפעוט
וימחול  ישא תשובה , עם הוידוי  ידי  שעל
ותיבת סל"ה, של בכח חטאתו עון התפארת 
דעתיקא אתר  לעילא לעילא  על רמז  סל"ה 

חכמה  כתר  הראשונות, ג' והיינו שריא , קדישא
יתמשך ומשם  הרחמים , מדות י"ג ששם בינה ,
לומר, ויש  להחוטא, עון  נשיאת  התפארת  ידי על
צד, מכל וסתומה עגולה שתמונתה סמ"ך שאות
מופלא הכתר שהוא  לכל , המקיף אור  על מורה
õ סתר üŁח "י Łת נאמר : שעליו ְִֶֶָֹומכוסה,

"õ תéס יח,יב)סביבõתיו רמז(תהלים  למ"ד אות  , ְִָָֻ
לחכמה, השייך לימוד לשון  שהוא  חכמה על
הראשונה  ה' ששורשה בינה , על רמז ה' ואות 
השי"ב. שגיתי ואם  הוא , ברוך הוי "ה  השם  מן

עדנא. מלכות מן כולל הפסוק שזה פירוש ,
תגבורתנב.הכתר. היינו שלמעלה, הכבוד
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אותו דן בעצמו ה' חטאיו על המתודה

רלא .] דף  פנחס פ ' ג ' חלק  שמעון [זוהר רבי 
לא חטאיו, ומפרש שמתודה מי  אמר,
בלבדו, הקדוש המלך ביד אלא דינו נמסר 
הוא אותו, ידין הוא ברוך שהקדוש ומי
ואמר, המלך דוד ביקש כן ועל לטוב,

אֹלהים" א)"ׁש פטני מג, אחר,(שם  ולא אתה , ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ִ◌
עב דּ וֹ " מׁש ּפ ט "לעשׂ וֹ ת אמר שלמה  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַוכן

נט ) ח , א' דינו (מלכים בית  וכל אחר , ולא הוא ,
ממנו. נבדלים

אבר כל של החטא לפרש

כל ולכן של  החטאים לפרש לנו נצרך 
מה וכל בהודוי, ואבר אבר 
"ח ּט אתי  שכתוב: זהו בפרטיות, ◌ִ◌ָ◌ַשחטאנו
עוֹ ן  נשׂ את "ואּת ה כך ואחר  וגו'", ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִאוֹ דיע ;

סלה". ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַחּט אתי 

פטור בקנס  מודה

חטאיו ומה  שמפרש מי  שכל הטעם
לפי  ממנו, דין הבית נבדל בהודוי
פיו, על נידון ואינו לעצמו, קרוב שהאדם

ש  עליו וגם  ללמד  להמקטרג מניח  אינו
נתן  ולא ואמר, התקדם האדם שהרי חוב,
הוא ברוך  הקדוש ובכן לומר , לאחר  מקום
ועזב  "וּ מוֹ דה שכתוב: זהו לו, ◌ֵֹ◌ְ◌ֶמוחל

יג )ירחם" כח , .(משלי ְ◌3◌ָ◌

למעלה שהוא תלוי אנפין באריך מזוני 
מז"א

מצא""על לעת אלי 2 חסיד  ּכ ל  יתּפ לּ ל זאת ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ

ו ) דף:(לב , אחרי פ' ג ' חלק זוהר  תורה ; [זוהר

יושב עט :] שהיה אבא, לרבי  מצא יוסי רבי
ה' על "הׁש ל # שכתוב: זה, מקרא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַוקורא

יכלכּ ל;" והוּ א כג )יהב; נה, "על"(תהלים , ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
במזל  תולה מזון שהרי  .נגדוקא,

לז"א שיתפלל מזאת, למעלה זאת, על 
טוב מצא-זיווג  לעת

יתּפ לּ ל רבי זאת "על קורא, היה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַיהודה
"על  מצא", לעת אלי ; חסיד  ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל 

ודאי  נתבאר.נד זא"ת" זה מצא", "לעת , ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֹ
אלינו . קרוב  כשז "א מצא "לעתלעת ◌ֵ◌ְאבל

בּ ה ּמ צאוֹ  ה' "דּ ר ׁש וּ  שכתוב: כמו ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְמצא",
קרוֹ ב" בּ הי וֹ תוֹ  ו)קראהוּ  נה, .נה(ישעיהו  ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ָ◌

שפע  די  כשיש מצא לעת 

שהנהרותדבר  בשעה מצא", "לעת ֹ◌ְ◌ֵ◌ְאחר 
ומשפיעים ונמשכים, מתפשטים

כלם ומתברכים .נולהאבות

ּבמּזל ּתלּויים  ְְְִַָמז ֹונֹות 

מצא על לעת אלי 2 חסיד ּכ ל יתּפ לּ ל זאת ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ

יגּ יעוּ  ֹלא  אליו רּב ים מים לׁש טף  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַרק

ו ) מות :(לב, אחרי פרשת  ויקרא  ע"ט:)[זוהר ](דף 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

דין. על הואנג.רחמים  הוי "ה סתם פירוש,
ו  רמזעל התפארת , מזלא , שהוא משם, גבוה  היינו

הראשונות. ג' הוא נד.על  זאתוכן  כיעל  זאת,
ו  מלכות, והואמשמעותו ע"ל היינו ממלכות, גבוה

בהמצאו נה.התפארת. שלשון ראיה מביא 

מצא. לעת  גם וכן תפארת, דהיינו ה' על מסוב
מן נו. השפע  השפעת בעת  מצא לעת דורש

תפארת, גבורה חסד שהם  להאבות הבינה
הוד נצח הספירות שאר היינו כולם, ומתברכים 
היינו  מ' מצ"א , תיבת מרמז זה ועל מלכות, יסוד
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יגּ יעוּ : ֹלא אליו רבּ ים סלה:זמים ּת סוֹ בבני פלּ ט רנּ י ּת צּ רני מצּ ר לי סתר אּת ה ©¦©¦¥¨©¦©¨¥¤¦¦©¦§¥¦¨¥©¥§§¥¦¤¨

יוֹ ׁש ב  ׁש היה אבּ א רבּ י את מצא י וֹ סי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
ׁש כּ תוּ ב , הּפ סוּ ק  את נה)וקוֹ רא (תהלים ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

יהב! ה' על  ׁש הרי הׁש ל! דּ וקא. על , ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
היה יהוּ דה רבּ י בּ מזּ ל. ּת לוּ יים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְמזוֹ נוֹ ת

לב )קוֹ רא, חסיד (שם כל יתפלל זאת על ֵ◌
מצא, לעת ודּ אי . זּ את על מצא. לעת ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְאליך 
ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  מצא, לעת אבל בּ ארנוּ . ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי 

נה) קראהוּ (ישעיה בּ הּמ צאוֹ  ה' ◌3◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִדּ ר ׁש וּ 
- מצא לעת אחר  דּ בר קר וֹ ב. ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ היוֹ תוֹ 
ונמׁש כים, ׁש וֹ פעים ׁש נּ הר וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
רק  מתבּ רכים. והכּ ל נהנים, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהאבוֹ ת
מים ה0טף זה מי רבּ ים, מים ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְלׁש טף

ׁש ּמ י רבּ ים והנּ הר וֹ ת, הנּ חלים עמק זהוּ  ? ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ל ׁש ם. ולעלוֹ ת להתקרב יזכּ ה וּ מי לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיזכּ ה 

בּ וֹ , ׁש כּ תוּ ב לה)זהוּ  מים(תהלים  לׁש טף רק  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
וֹלא זוֹ כים ֹלא ׁש הרי יגּ יעוּ , ֹלא  אליו ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ ים

◌ִ◌ְיכוֹ לים.

ולקבל להשיג  יכולים  אין  הבינה אור עצם 

רּב ים ""רק  מים ו )לׁש טף שטף :(לב, איזה ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌

המעינות עומק זה  רבים, מים
ולעלות להתקרב יזכה מי  כי והנהרות,

מיםנזשמה ל ׁש טף "רק בו, שכתוב  זהו ,ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ביכולת אין  שהרי יגּ יעוּ ", ֹלא אליו ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ ים

לזה. לזכות

האדם על  המגינה  לשכינה בקש דוד
הרע  מהיצר עליו שתשמור

פלּ ט "אּת ה רנּ י ּת צּ רני  מצּ ר לי סתר  ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

סלה " ז)ּת סוֹ בבני א ':(לב, חלק  [זוהר ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

קעח :] דף  וישלח ואמר,פ' יוסי רבי  פתח
הוא ברוך הקדוש זה לי", סתר ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ"אּת ה
בדרכי  ההולך לאדם ומגן סתר שהוא
יוכלו  שלא כנפיו, בצל  נסתר והוא התורה,
מלמעלה ּת צּ רני ", "מצּ ר  לו, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִלהרע
שונאים, לאדם לו  יש  למעלה  ומלמטה,
הרע, יצר זה הוא ומי  כך, כן גם למטה
למטה, ושונא למעלה שונא שהוא
שונאים נמצא היה לא הרע יצר  ואלמלא

ּת צּ רני". "מצּ ר לפיכך בעולם, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִלאיש

ה ּתֹורה ּבדר ְך לה ֹולכים  מגן ְְִֵֶֶַַָָה'

פלּ ט אּת ה רני ּת צרני  מצּ ר לי סתר  ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

סלּ ה  ז)ּת ס וֹ בבני  בראשית:(לב , [זוהר ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

וישלח  ע"ב)פרשת  קעח י וֹ סי ](דף  ר בּ י ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח 
לב )ואמר, רנּ י (שם ּת צּ רני  מצּ ר לי סתר אּת ה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

זה - לי סתר אּת ה סלה. ּת סוֹ בבני ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַפלּ ט
לאדם וּ מגן סתר ׁש הוּ א הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ צל  מסּת ּת ר  והוּ א הּת וֹ רה , בּ דרכי  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הוֹ ל#
ּת צּ רני  מצּ ר ל וֹ . להרע יכ וֹ לים  ׁש ֹּלא  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְכּ נפיו,
לאדם י ׁש  למעלה וּ מלּ מּט ה. מלמעלה -ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

ומלכות, תפארת אדנ"י הוי"ה היינו צ"א בינה ,
שאז ומועדים, ר "ח שבת שהיא מובן העת וזאת
ובתפלתם, בעבודתם  ישראל שיפעלו מסוגל העת 
מן  שפע  לקבל ויתיחדו יתעלו ספירות  שהז'

לכל. ולהשפיע הכתר,נז.הבינה, היינו עמיקא

ובינה, חכמה  של העולמות היינו ונהרין, מבועין
השפע השפעת  היינו רבים, מים שטף הוא ששם 
בעבודתו  ישר  שם לעלות יזכה  ומי בתמידיות,
שום שייך  אין  שם כי  הטבה, איזו  שם לגרום
העבודה  ופעולת שבעולם , נברא  מאיזה  הטבה
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וּ מיהוּ  גּ ם, כּ # למּט ה אף יצריריבים, זהוּ  ? ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
למּט ה, וצר למעלה צר ׁש הוּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
ריב  בּ על  נמצא ֹלא - הרע יצר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא

ּת צּ רני . מצּ ר כּ # בּ ׁש ביל  בּ ע וֹ לם. ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלאדם

להּצלה ׁשּמסּגלים ותׁשּבחֹות ׁשירֹות  ְְְְְִִִֶֶַָָָָָֻיׁשנם

לכּת ב רנּ י  צרי # היה סלה, ּת סוֹ בבני פלּ ט  ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
ּת סוֹ בבני  זּ ה מה סלה, אלּ וּ יסוֹ בבני ? ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

להצּ לה, דּ רגוֹ ת בּ הם ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִׁש ירים
זה וּ פסוּ ק  בּ דּ ר#. להצּ ילני בּ הם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְּת סוֹ בבני
זה מצּ ד למפרע , וגם כּ ּס דר גּ ם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַהוּ א

זה.וּ מצּ ד ִ◌ַ◌ֶ◌

ּברּוח נאמרּו הּמל ְך דוד  ׁשאמר ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָה ּׁשירים
ֶַֹהּקדׁש.

ׁש אמרבּ א  הלּ לוּ  ותׁש בּ ח וֹ ת  בּ ׁש ירים ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
עליוֹ נים וּ דברים סוֹ דוֹ ת  בּ ּה  יׁש  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָדּ וד
נאמר וּ  ׁש כּ לּ ם מ0וּ ם החכמה , ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ סוֹ ד וֹ ת
על  הּק דׁש  ר וּ ח  ׁש וֹ רה  ׁש היה הּק דׁש , ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְבּ רוּ ח 
נאמר וּ  כּ לּ ם ולכן ׁש ירה, אוֹ מר  והיה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌3◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד

החכמה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ס וֹ דוֹ ת

המגינים חומות  נעשים השיר דברי

סלה""ר נּ י ּת סוֹ בבני ז)פ לּ ט סלה :(לב, יסובבני  ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

אלו "ּת סוֹ בבני", מהו  לומר, צריך ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְהיה

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

ספירות ז ' עליית לגרום רק הוא  ותפלה תורה  של
שפע לקבל ומלכות , תפארת  שיזדווגו התחתונות ,
העולמות לשאר  ולהשפיע  רבים , מים  השטף מן
באיזה  כי  מאד , עמוק זה ענין  הזה , ולעולם
ישראל  שעבודת איתא  הקדוש בזוהר  מקומות 
הוא והענין סתירה, אין אבל סוף, אין עד מגיע
גבוה, שעל בגבוה שם כי בקצור, שכתבתי כמו
תגרום או תפעל הנברא שעבודת  לומר  שייך אין
השפע, להיטיב או שפע להרבות והוספה, הטבה
מאד, טובים  מים  רבים, מים שטף ישטוף  שם  כי
לא ה' "אני  ככתוב: הפסק, ובלי השתנות  ֲִֹבלי 

ו)Łניתי " ג, עבודת(מלאכי  של  תועלת ענין וכל , ִִָ
עליית לגרום  הוא ומצות, ותפלה בתורה  ישראל 
הראשונות, ספירות ג' אל התחתונות  ספירות ז'
תפארת הזדווגות  ולגרום  שפע , משם  לקבל 
ולבריות, לעולמות השפע אותו להשפיע ומלכות,
מצב  לפי  עליונה בהשגחה  השפע נשתנה ובהן 
על  המעט, מן מעט הדבר ויובן הנבראים , ומדרגת
והוא הנמשל, מן  מאד רחוק שהוא משל , דרך
שבמקום האלקטרין, במאור  רואים שאנו  כמו
בלי  נזרם שממנה גדולה, מכונה עומדת רחוק
זרם משם  ונמשך האלקטרין , הבל זרם  הפסק
שיעור, בלי רחוקים מקומות  לכמה האלקטרין

אחד כל צריך המאור, אותו מן ליהנות  נרצה ואם
פעולת ולעשות לזה, עששית בביתו להכין
לא ואם  המקור , מן אור אליו יתמשך ואז החיבור ,
יבוא לא אז וההתקשרות, ההכנה בבית נעשה
מן  האלקטרין  שזרם פי על אף ההוא, אור  הביתה
את יבין והמבין נפסק, לא הגדולה המכונה
שהוא המשל, אל  עצמי דמיון לו שאין הנמשל,
להאריך המקום כאן ואין האוזן , את  לשבר כדי רק

הקבלה, חכמת עיקר  כל זה כי איךבזה, להבין
מן  שבעולם שינוים  מיני כל  להיעשות  שאפשר
Łניתי", לא ה ' "אני  שכתוב: פי  על אף ֲִִִָֹהשמים,
ישראל  שעבודת  יוחאי  בר  שמעון רבי שאמר ומה
המשכת שגורמת לומר רצה  סוף, אין עד מגיע
ספירות ז' באמצעות למטה משם השפע 
ג' מן בשפע להתמלא  שיתנשאו  התחתונות 
בלי  רבים  מים  שטף שם  אשר  הראשונות , ספירות 
וריח  והשעשועים  הענג ידי  על נעשה וזה הרף,
הז' אל  למעלה  העולה ישראל , עבודת  של הניחוח
מעלה, למעלה בזה מתנשאות והן ספירות ,
למטה, להשפיע שפע משם  ומקבלות ומזדווגות 
הניחוח  וריח והשעשועים הענג זה לבעבור  רק כי
והמעמיק  העולם, נברא ישראל עבודת של
ספרי  מן  הזה  עמוק ענין יבין הקבלה, בחכמת
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להצלה, מדרגות בהן שיש החומות אותן
זה  ומקרא בדרך, להצילני  בהן  תסובבני

למפרע  והוא כסדר ומצד נחהוא זה מצד ,
זה.

הקודש ברוח נאמרו  דוד של ותשבחות שירות

שאמרבוא  ותשבחות שירות באלה  וראה
עליונים וענינים סודות בהן יש דוד,
הקודש  ברוח שכלן לפי החכמה, בסודות
דוד  על הקודש רוח שורה שהיה נאמרו,
בסודות כלן ולפיכך  שירה, אומר  והיה

נאמרו. החכמה

מתקרבים אין תאותיהם  ידי על אנשים
יתברך  לה'

וגו'""אל הבין אין ּכ פרד ּכ סוּ ס  (לב ,ּת הי וּ  ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

דף:ט) תזריע  פ ' ג ' חלק  זוהר  תורה ; [זוהר

בני מט :] לאותן ראיתי אבא, רבי אמר 
יודעים ואין משגיחים , שאין העולם,
"אׁש ר בישראל , בהם נאמר רבונם, ◌ֶ◌ֲבכבוד

העּמ ים" מן אתכם כד )הבדּ ל ּת י כ, ,(ויקרא ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
לי " כו)"להי וֹ ת פסוק וכתוב :(שם  , ִ◌ְ◌ִ◌

קדׁש ים והייתם אני "והתקדּ ׁש ּת ם קדוֹ ׁש  כּ י  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מד )ה'" יא, איה(ויקרא  מרוחקים, הם אם ,

שלהם רצון הלא שלהם, קדושה היא
ממנו. נתרחקה

כבהמות יתנהגו  לא אדם  בני 

כּ סוּ ס והכתוב ּת הי וּ  "אל  ואומר ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַמכריז
נבדלים במה הבין", אין ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ פרד 
גופותם, בקדושת ופרד, סוס מן אנשים

מהכל . נעלה בשלמות להמצא

רוצה שהוא  עת  בכל  ולא ידועים בזמנים  רק 

בזמניםועל  הוא אנשים של הזיווג כן
בו  להתדבק הרצון לכוון ידועים,

הוא. ברוך בהקדוש

להזדווג רצון העת הוא  הלילה בחצות 

הקדוש והרי  הלילה שבחצות העירו,
העדן, בגן נכנס הוא ברוך
ישראל  וכנסת הצדיקים, עם להשתעשע 
עת והיא הוא, ברוך להקדוש לו משבחת

בהם להתדבק  העמליםנטרצון והחברים ,
ישראל  בכנסת בה משתתפים  בתורה ,
בתורה, ועוסקים הקדוש, למלך  לשבח
לזיווג רצון  עת היא אז  האנשים שאר 
ברוך  הקדוש בקדושת להתקדש שלהם

בו. להתדבק  הרצון ולכוון הוא ,

לשבת משבת חכמים  תלמידי 

זיווגואותן בתורה, שמתיגעים החברים
אחר שזיווג בשעה הוא שלהם 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

מאד. בקיצור  זה סוד מרמז  יוסי ורבי הקבלה,
שזאתנח. כידוע והפוך, ישר לאומרו שנוכל פירוש,

ליצלן. רחמנא למגפה  סגולה פירוש ,נט.היא
לבדה. בזאת או לבדו, בזה או יחד, בשניהם 
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הרצון  לכוון לשבת , משבת וזה נמצא,
ובכנסת הוא ברוך בהקדוש בו להתדבק 

שמתברכיםסישראל  רצון עת  היא שאז ,
ותחתונים. עליונים כלם

קדושים אינם כבהמות עושים אם

ועושיםואם  ממנו, מרוחקים האנשים
שלהם, הקדושה היא איה כבהמות ,
נפשות אותן איה  קדושים, להמצא
ושלמה מלמעלה, שממשיכים קדושות
ֹלא נפׁש  דעת  בּ ֹלא "גּ ם ואמר צעק ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַהמלך

ב )טוֹ ב" יט, הקדוש (משלי זה דעת, הוא מי  ,
הנפש  זאת טוב, לא נפש הוא, ברוך
טוב, לא זיווגם במעשה שממשיכים
עליהם נמשכות הטומאה צד  מן שהרי 
מכוונים שאין לפי טוב , שאינן  נפשות,

הוא. ברוך להקדוש לבם

ממשיכים הזיווג בשעת עצמם המקדשים
לבניהם קדושות נשמות

פ .] דף  קדושים  פ' ג ' חלק זוהר תורה ; רבי [זוהר
העמלים הצדיקים הם  זכאים אמר , אלעזר
הוא, ברוך הקדוש  דרכי ויודעים בתורה ,
המלך , בקדושת עצמם ומקדשים
ממשיכים ולכן בכל , קדושים ונמצאים
כלם ובניהם מלמעלה, קדושה של רוח

בנים המלך, בני  ונקראים אמת, צדיקי
קדושים.

חצופה נפש לבניהם ממשיכים הרשעים

פניםאוי  עזי  שכלם להרשעים, להם
נוחלים לפיכך בעזות, ומעשיהם
כמו  הטומאה, מצד  פרוצה נפש בניהם

בּ ם" "ונטמתם מג )שנאמר: יא , הבא(ויקרא  , ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
לו. מטמאין  להטמא

לגיהנם אנשים מושכים גיהנם סרסורי

ּת היוּ ועל "אל  כתוב : כּ פרד",כן  כּ סוּ ס ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
כלם על זנות בעלי "אין סאשהם ,ֵ◌

בדרך  כבהמות האנשים יתנהגו אל ◌ִ◌ָהבין",
כאן  כתוב עונשם, זהו כן יתנהגו שאם  זה,
נפׁש  ע זּ י "והכּ לבים וכתוב: הבין", ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ"אין
ידעוּ  ֹלא רעים והּמ ה שׂ בעה  ידעוּ  ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹלא

יא)הבין" נו, שיזדמן (ישעיהו יענשו כלומר , ָ◌ִ◌
נפש  עזי שנקראים אותן  מה,סבלהם מפני ,

שכתוב : כמו שׂ בעה", ידעוּ  ש"ֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָלפי 
הב" הב  בנוֹ ת ׁש ּת י  טו)"לעל וּ קה ל, ,(משלי  ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌

שׂ בעה", ידע וּ  "ֹלא הב, הב שהם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָלפי 
מּק צהוּ ", לבצעוֹ  אי ׁש  ּפ נ וּ , לדרכּ ם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3"כּ לּ ם
הם אלו רועים , מהו  רעים", ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְ"והּמ ה
לגיהנם, האדם את ומנהיגים המושכים
גרם מי  זה וכל הם. הגיהנם סרסורי שהרי 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

יחדו .ס. בשניהם  מחשבתם התדבקות שאז
מהםסא. ואחד בסוס , דברים  ששה ז"ל כאומרם 

סוסים. זרמת והיינו  בזנות, נלקהסב .שלהוט  כאן
הנכונה וגירסא חליף, יתיר  בחסר הדפוס  בבית הזהר 
ופירוש  הגיהנם, משמשי אלו  "Łנפ "עåי כאן, ֵֶֶַכנזכר 
המשחיתים שהם נפש עזי שהכלבים הוא הכתוב

הב  הב  וצועקים łבעה", äידע "לא הגיהנם , ְְָָָֹמשמשי
"והëה בחייהם , שבעה  ידעו שלא הרשעים, אותן  ְֵָלנו 
ידעו שלא אלה  את לגיהנם מנהיגים לומר רצה ִֹרעים",
éסäס  äהיô "אל הכתוב: כאן יפורש זה פי ועל ְְִַהבין,
מהכלבים תיענשו  שלא הזהרו כלומר  הבין", אין éְִֵֶֶָפרד 

שליטה להם שיש נפש, הבין.עזי ידעו לא על
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התקדשו  שלא הבין, ידעו שלא לפי להם,
שנצרך . כמו  שלהם  בזיווג

ה' אני  קדֹוׁש ּכי קד ׁשים והייתם ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָוהתקּדׁשּתם

הביןאל  אין ּכ פרד ּכ ס וּ ס ט)ּת היוּ  :(לב , ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

דף  תזריע  פרשת  ויקרא ע"ב)[זוהר ◌ַ◌ָאמר](מט 
ׁש ֹּלא העוֹ לם בּ ני  אוֹ תם ראיתי אבּ א, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י
כּ תוּ ב  רבּ וֹ נם. בּ כבוֹ ד י וֹ דעים  וֹלא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יחים

כ )בּ י שׂ ראל , מן (ויקרא אתכם הב דּ לּת י  אׁש ר ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
וכתוּ ב לי. להיוֹ ת והתקדּ ׁש ּת ם(שם)העּמ ים ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

הם אם ה'. אני קדוֹ ׁש  כּ י  קד ׁש ים ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִוהייתם
ׁש לּ הם הּק ד 0ה איפה הרי מתרחקים, ? ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

מכריז  וה כּ תוּ ב מ ּמ נּ וּ , התרחק ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְרצ וֹ נם
לב )ואוֹ מר, אין (תהלים  כּ פרד כּ סוּ ס ּת הי וּ  אל  ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

נפרד  בּ ּמ ה וּ פרד הבין. מּס וּ ס אדם בּ ני  ?ים ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
וּ רׁש וּ מים ׁש למים ׁש יּ ּמ צאוּ  עצמם, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ִבּ קד0ת

ֹ◌ַ◌ֵמהכּ ל .

ּבחצ ֹות ה' אל ְְֲִֶַַהת ּדּבקּות 

בּ זמנּ יםועל  הוּ א אדם בּ ני ׁש ל  ז וּ וּ גם כּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
בּ ּק דוֹ ׁש  להדּ בק הרצוֹ ן לכוּ ן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְידוּ עים,
הלּ ילה בּ חצ וֹ ת העירוּ , והרי  הוּ א. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָבּ רוּ #
עדן  לגן נכנס הוּ א בּ ר וּ # ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
י שׂ ראל  וּ כנסת ה צּ דּ יקים, עם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת עׁש ע 
עת והיא הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  את ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְמׁש בּ חת

בּ הם. לדבּ ק ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָרצוֹ ן

ּבׁשּבת בה ' מת ּדּבקים ּבּתֹורה  ְְְְִִִַַַָָָהעֹוסקים

בּ ּת וֹ רה,והחברים  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
כּ נסת עם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת ּת פים
הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל# את לׁש בּ ח  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
אז  האדם, בּ ני  ל ׁש אר  בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתעּס קים
בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  בּ קד0ת להתקדּ ׁש  רצ וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵעת
החברים ואוֹ תם בּ וֹ . לדבּ ק  רצוֹ ן וּ לכ וּ ן ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְהוּ א
בּ ׁש עה ׁש לּ הם הזּ וּ וּ ג בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

לכוּ ן  ל ׁש בּ ת, מ0בּ ת  וזה אחר, זוּ וּ ג ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצא
וּ בכנסת הוּ א בּ רוּ # בּ ּק דוֹ ׁש  לדבּ ק ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהרצוֹ ן
מתבּ רכים, ׁש הכּ ל רצוֹ ן עת ׁש היא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

והּת חּת וֹ נים. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ נים

לה' ל ּבֹו ְִֵַיכ ּון

ועוֹ שׂ יםאם מּמ נּ וּ  התרחקוּ  אדם בּ ני ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש לּ הם הּק ד0ה איפה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַכּ בּ המוֹ ת,

קדוֹ ׁש ים הנּ פׁש וֹ תׁש יּ ּמ צאוּ  איפה ? ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌
מלּ מעלה ׁש ּמ וֹ ׁש כים וּ ׁש ֹלמההּק דוֹ ׁש וֹ ת ? ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ

ואוֹ מר, צוֹ וח יט )הּמ ל# דעת(משלי  בּ ֹלא גּ ם ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ה וּ א מי דעת, בּ ֹלא  גּ ם טוֹ ב. ֹלא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶנפׁש 

ֹלאהדּ עת נפׁש  הוּ א. בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  זה ? ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
מוֹ ׁש כים ׁש הם הנּ פׁש  זוֹ הי - ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִטוֹ ב
האחר מהצּ ד ׁש הרי טוֹ ב, ֹלא ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ יהם.
מ0וּ ם טוֹ ב, ׁש אינּה  נפ ׁש  עליהם ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִנמׁש כוֹ ת

הוּ א. בּ רוּ # לּק ד וֹ ׁש  לבּ ם מכוּ נים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא

בה' ּכּונה ללא  הּׁשעה  את לדח ֹות ְְִֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

וכוּ נתמי  רצוֹ ן בּ לי הרע בּ יּ צר ׁש ּמ תלהט ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
יצר ׁש ל מהצּ ד הוּ א, בּ רוּ # לּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהלּ ב 
זהוּ  טוֹ ב. ׁש אינּה  נפׁש  עליו נמׁש כת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהרע
ואץ  טוֹ ב ֹלא נפׁש  דעת בּ ֹלא גּ ם  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
בּ רגלים אץ ׁש הוּ א מי חוֹ טא. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ רגלים

ק  רצ וֹ ן בּ לי ה0עה את חוֹ טא,ודוֹ חה - ד וֹ ׁש  ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
בּ כּ ל . ודּ אי ֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵחוֹ טא

ׁשח ֹוטא. ּבמי  ׁשֹורֹות  רע ֹות ְִֵֶַָמּכֹות 

תזריע  פרשת ויקרא  ע"א )[זוהר נ' זה](דף ◌ֶ◌ַ◌ְועל
וּ מעידים אדם, בּ בני  רעוֹ ת מכּ וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַׁש וֹ רוֹ ת
ׁש ה נּ ה להראוֹ ת חצּפ תם, על ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ פניהם
דּ עּת וֹ  ואין בּ הם מוֹ אס  הוּ א בּ רוּ # ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
את וּ מכ ׁש ירים זוֹ כים ׁש הם עד  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָבּ הם,

וּ מתבּ רכים כּ מּק דם ועל (ומטהרים)מעשׂ יהם . ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים לבזוהר מזמור | לחודש ה  | ראשון ספר 162

ׁש בּ א וֹ ת אוֹ תן לכּ הן, הּמ כּ וֹ ת נוֹ דעוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶזה
האחר. מהצּ ד ׁש בּ אוֹ ת וא וֹ תן  ה ּט מאה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד

האדם ּבבני מעידה ְְִִֵַָָָָָהּתֹורה

דף  קדושים  פרשת  ויקרא  ע"א )[זוהר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַויד בּ ר](פ'
בּ ני  עדת  כּ ל  אל דּ בּ ר  לּ אמר מׁש ה אל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶה'
כּ י  ּת הי וּ  קדׁש ים  אלהם  ואמרּת  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ּפ תח, אלעזר רבּ י  אֹלהיכם. ה' אני ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ָקדוֹ ׁש 

לב ) הבין :(תהלים אין  כּ פרד כּ סוּ ס  ּת היוּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַאל
בּ בני  מעידה הּת וֹ רה פעמים בּ כּמ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְוגוֹ '.
קוֹ לוֹ ת מרימה היא פעמים כּ ּמ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָאדם,
רדוּ מים וכלּ ם אוֹ תם, להעיר  הצּ דדים ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלכל 

בּ חטאיהם אינם(בחוריהם)בּ ׁש נה , ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
פנים בּ איזה מׁש גּ יחים  ואינם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמסּת כּ לים
אוֹ תם כּ ׁש יּ תבּ ע העליוֹ ן, הדּ ין לי וֹ ם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַיעמדוּ 
ׁש צּ וֹ עקת הּת וֹ רה על בּ וֹ ן על העליוֹ ן ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
מ וּ לּה , ּפ ניהם מחזירים ואינם ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ ם,
את יוֹ דעים ׁש אינם בּ כּ ל , ּפ גוּ מים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶׁש כּ לּ ם
ואוֹ י  להם אוֹ י העליוֹ ן, הּמ ל# ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱאמ וּ נת

!לנפׁש ם ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אמּונה ּבֹו אין ּבּתֹורה עֹוסק  אינֹו ֱִֵֵֵַָָאם 

ואוֹ מרת,ׁש הרי  בּ וֹ  מעידה ט )הּת וֹ רה (משלי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לב חסר הנּ ה יסר  פתי (ואמרה)מי  ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌3◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌

לב  חסר זּ ה מה לּ וֹ . בּ וֹ אמרה ׁש אין ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
בּ וֹ  אין בּ ּת וֹ רה, ע וֹ סק ׁש אינוֹ  ׁש ּמ י ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱאמ וּ נה.

מהכּ ל. הוּ א וּ פגוּ ם אמרה(ואמרה)אמוּ נה ֱ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌
כּ מ וֹ ?לּ וֹ  להיוֹ ת, צרי # היה לוֹ  אוֹ מרה !ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌

מב )ׁש נּ אמר מה(תהלים סלעי. לאל אוֹ מרה ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
אמרה אתזּ ה  וּ להוֹ סיף להכליל א לּ א ? ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

חסר לוֹ  קוֹ ראת ׁש היא ׁש לּ מעלה, ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
מהאמוּ נה. ּפ גוּ ם ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵלב,

ּבּתֹורה. עֹוסק  ׁשאינֹו למי להתקרב  ְְְִִֵֵֵֶַָָָאס ּור

מׁש ּת דּ ל ׁש ּכ   ׁש ֹּלא מי ׁש כּ ל ׁש נינוּ , ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אליו, להתקרב לוֹ  אסוּ ר  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
וכל  סח וֹ רה, עּמ וֹ  ולעשׂ וֹ ת עּמ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת ּת ף
בּ וֹ  אין ׁש הרי בּ דּ ר #, ע ּמ וֹ  ללכת ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן

זה)אמ וּ נה. ׁש הוֹ ל#(ועל אדם כּ ל ׁש נינ וּ , ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
דּ בר ע ּמ וֹ  ואין מתחיּ ב בּ דּ ר# תוֹ רה, י ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

מי  עם  בּ דּ ר # מתח בּ ר  מי ׁש כּ ן כּ ל  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ נפׁש וֹ .
כּ בוֹ ד  את מחׁש יב  ׁש ֹּלא  אמוּ נה, בּ וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֶׁש אין

נפ ׁש וֹ . על חס ׁש ֹּלא ׁש לּ וֹ , ואת ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲאד וֹ נוֹ 

ּבּתֹורה. ׁשּמׁשּתּדלים  הּצּדיקים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָאׁשריהם

נפ ׁש וֹ ,רבּ י  על חס ׁש ֹּלא מי  אוֹ מר, יהוּ דה  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
לבנוֹ  כּ ׁש רה נפׁש  י ׁש ֹלף אמראי# ? ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הדּ בר והרי הדּ וֹ ר , על ּת מהני אלעזר , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י
כּ סוּ ס  ּת הי וּ  אל  כּ תוּ ב  זה ועל וכוּ '. ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 
הצּ דּ יקים אׁש ריהם הבין. אין ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ פרד
דּ רכי  את ויוֹ דעים בּ ּת וֹ רה  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
עצמם את וּ מקדּ ׁש ים הוּ א, בּ רוּ # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ כּ ל , קדוֹ ׁש ים ונמצאים הּמ ל#, ֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ִבּ קד0ת
קדׁש  ׁש ל רוּ ח ׁש וֹ לפים כּ # ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
אמת, צ דּ יקי הם בּ ניהם וכל  ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה,

קדוֹ ׁש ים. בּ נים הּמ ל#, בּ ני ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים

חצ ּופים. ׁשּמעׂשיהם לרׁשעים להם ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָא ֹוי 

חצוּ פיםאוֹ י  ׁש כּ לּ ם לרׁש עים, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
כּ # וּ מ 0וּ ם חצוּ פים, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ יהם
הּט מאה, מצּ ד חצוּ פה נפׁש  בּ ניהם ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ רׁש ים
- להּט מא בּ א בּ ם. ונטמתם ׁש כּ תוּ ב  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
כּ פרד , כּ ס וּ ס ּת הי וּ  אל אוֹ תוֹ . ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמט ּמ אים 

זנוּ ת בּ עלי  טמאה)ׁש הם  אין (של הכּ ל. על ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌
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יסוֹ בבנּ וּ :�בּ יהו� בּ יהו�יאחסד כּ ל�שׂ מחוּ  והרנינוּ  צדּ יקים וגילוּ  ©Ÿ̈¤¤§§¤¦§©Ÿ̈§¦©¦¦§©§¦¨
לב: ¥¥§¦יׁש רי

הזּ וֹ . בּ דּ ר# אנׁש ים  י ׁש ּת דּ לוּ  ׁש ֹּלא ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָהבין,
ׁש ם וכתוּ ב הבין, אין כּ אן  כּ תוּ ב  כּ #, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם

נו) שׂ בעה(ישעיה ידעוּ  ֹלא נפׁש  עזּ י  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהכּ לבים
יהיוּ  כּ לומר, הבין. ידע וּ  ֹלא רעים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ְוהּמ ה 
מה נפׁש . עזּ י  ׁש נּ קראים אותם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמזדּ ּמ נים

הבין.הּט עם ידעוּ  ׁש ֹּלא מ0וּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מתקּדׁש אינֹו ׁשל ְְִֵֵֶַעֹונׁשֹו

רעיםוהּמ ה זּ ה מה אוֹ תםרעים, אלּ וּ  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌
האדם את והּמ נהיגים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהּמ וֹ בילים
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  שׂ בעה, ידעוּ  ֹלא ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַלגּ יהנּ ם.

ל ) מ0וּ ם(משלי  הב. הב בנוֹ ת ׁש ּת י ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַלעל וּ קה
כּ לּ ם שׂ בעה. ידעוּ  ֹלא הב , הב ׁש הם ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ #
הם ׁש הרי מּק צהוּ . לבצעוֹ  איׁש  ּפ נוּ  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלדרכּ ם

להם גרם מי  זה וכל הגּ יה נּ ם . מ0וּ םּת יּ רי  ? ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ׁש צּ רי#. כּ מוֹ  זוּ וּ ג בּ אוֹ תוֹ  התקדּ ׁש וּ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
אני  קדוֹ ׁש  כּ י ּת הי וּ  קדׁש ים  כּ ת וּ ב, זה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
ׁש אר מ כּ ל הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  אמר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָה'.
רק  אלּ א בּ י להד בּ יק  רציתי ֹלא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים

ׁש כּ תוּ ב  ד )י שׂ ראל , ה דּ בקים(דברים ואּת ם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
העּמ ים. ׁש אר  וֹלא א ּת ם, כתוב בּ ה '. כן (ועל ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

קדוש ) כּ #כאן דוקא)מ0וּ ם תהיו .(קדשים ִ◌ָ◌

טוב ביום  בה ' שמחים ישראל בני 

וגו '""שׂ מח וּ  צדּ יקים  וגילוּ  יא)בה' :(לב , ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

דף אמור פ' ג' חלק זוהר תורה ; [זוהר

עשׂ הקה .] היּ וֹ ם "זה כתוב: אבא, רבי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאמר 
ב וֹ " ונשׂ מחה נגילה כד )ה' קיח , הרי (תהלים , ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

הוא ברוך הקדוש חפץ שבמועדים ביארו
ושימצא פנים, לו ולהאיר לו שנשמח

השמחה שזאת לפי עמו, בשמחה האדם
שכתוב : היא, הוא ברוך הקדוש של
בו  ביום, בו ב וֹ ", ונשׂ מחה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ"נגילה

אחד . ענין והכל הוא, ברוך בהקדוש

שמחים מתעוררים הרחמים כאשר
ומלכות תפארת

נכפפים,"שׂ מחוּ  הדינים כאשר בה'", ִ◌ְ◌ַ◌
נתעורר וכאשר נתעורר , ורחמים
וצד "ק  צדי "ק  צדּ יקים", "וגילוּ  אז ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְרחמים,
כמו  צדיקים נקראים כאחד , נתברכים
ומברכים נתברכים הם שהרי שנתבאר,
העולמות, לכל ומשמחים לעולמות ,
האמונה, בני אלו לב", י ׁש רי כּ ל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ"והרנינ וּ 

בהם. להתקשר

עובדין  איתער דלתתא עובדין ידי  על 
לעילא

למעלה,ובכל לעורר  למטה, עשיה  נצרך
העשיה ידי שעל שביארו כמו

שלמעלה. העשיה נתעורר שלמטה

ּבּמֹועד ְִֵַָׂשמחה

צדּ יקים שׂ מח וּ  וגילוּ  יא)ביי' [ויקרא:(לב, ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

דף  אמור ע"א )פרשת  אבּ א](קה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
לב )ּפ תח, צ דּ יקים,(תהלים וגילוּ  בה' שׂ מחוּ  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌

שנאמר ) כמו בה', קיח)וכתוּ ב (שמחו היּ וֹ ם(שם זה ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
וּ פרׁש וּ ה, בוֹ . ונשׂ מחה נגילה ה' ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ה

הוּ א בּ ר וּ # בּ ּק דוֹ ׁש  צרי#(במועדים)ׁש הרי  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אדם וי ּמ צא ּפ נים, וּ להאיר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִלשׂ מח
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ׁש ל  היא שׂ מחה ׁש אוֹ תּה  מ0וּ ם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה,
ונשׂ מחה נגילה ׁש כּ תוּ ב הוּ א, בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
והכּ ל  הוּ א, בּ רוּ # בּ ּק דוֹ ׁש  - בוֹ  בּ יּ וֹ ם. - ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַבוֹ 

אחד . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר

וה ׁשּפעֹות יח ּוד  י ׁש רחמים י ׁש ְְֲֲִִֵֵֶַַַָּכאׁשר

נכנעיםשׂ מח וּ  כּ ׁש הדּ ינים  בה', ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וכאׁש ר רחמים, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִוּ מתע וֹ ררים

הר צ דּ יקים,מתעוֹ ררים וגילוּ  אזי חמים, ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
יחד ,(כתוב ) מתבּ רכים וצדק  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק

ׁש הרי  ׁש נּ תבּ אר , כּ מוֹ  צדּ יקים, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראים
מתבּ רכים וּ שׂ מחים(מברכים)אלּ וּ  לע וֹ למים, ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

אלּ וּ  - לב  י ׁש רי  כּ ל והרנינוּ  כּ לּ ם. ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים
להם. להּק ׁש ר האמוּ נה, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

עֹובדין  איתער ּדלת ּתא עֹובדין ידי  ְְְְְִִִִֵַַַָעל 
ְֵָלעילא

למעלה.וּ ב ּכ ל לעוֹ רר  למּט ה מעשׂ ה צרי# ַ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
צרי# ׁש ֹּלא ׁש אוֹ מר  מי  ראה, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א
אוֹ תם להוֹ ציא דברים אוֹ  בּ כּ ל, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה
כּ אן  והרי רוּ חוֹ . ּת ּפ ח קוֹ ל, בּ הם ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְולעשׂ וֹ ת
וּ קטרת הנּ רוֹ ת הדלקת ּת וֹ כיח, הזּ וֹ  ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּפ ר ׁש ה

משום)הבּ שׂ מים , וּ קטרת(כאחד, ׁש מן  ׁש כּ תוּ ב ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌
לב. נמצאת(ובזה)י שׂ ּמ ח הזּ ה וּ בּמ עשׂ ה ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

למּט ה ושׂ מחה למעלה (הדלקההדלקה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ולמטה) למעלה  כּ ראוּ י .ושמחה יחד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתק0רוּ ת

שלמעלה) מעשה מתעורר  שלמטה רבּ י (ובמעשה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אחר. מזבּ ח מעוֹ רר ׁש לּ מּט ה  הּמ זבּ ח ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְיהוּ דה,
בּ ּמ עשׂ ה אחר. כּ הן מעוֹ רר  ׁש לּ מּט ה  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ הן

ׁש לּ מעלה. מע שׂ ה מתעוֹ רר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה

IIתהלים IIזוהר 
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בּ יהו�אלג צדּ יקים תהלּ ה:�רנּ נוּ  נאוה �הוֹ דוּ בליׁש רים ליהו� ©§©¦¦©Ÿ̈©§¨¦¨¨§¦¨©Ÿ̈
לוֹ : זּמ רוּ  עשׂ וֹ ר בּ נבל בּ תרוּ עה:ג בּ כנּ וֹ ר נגּ ן היטיבוּ  חדׁש  ׁש יר לוֹ  ׁש ירוּ  §¦§¥¤¨©§¦¦¨¨¥¦©¥¦§¨

יהו�ד  דּ בר יׁש ר בּ אמוּ נה:�כּ י מעשׂ הוּ  חסדהוכל וּ מׁש ּפ ט צדקה אהב ¦¨¨§©§Ÿ̈§¨©£¥¤¡¨Ÿ¥§¨¨¦§¨¤¤

הארץ:�יהו� יהו�ומלאה כּ ל�בּ דבר ּפ יו וּ ברוּ ח נעשׂ וּ  ׁש מים §Ÿ̈¨§¨¨¨¤¦§©§Ÿ̈¨©¦©£§©¦¨

מתים שבניה  לאשה 

וגו' צדיקים א)רננו לג]:(לג, לפרק  תהלים שלו[שימוש  שם עם אותו אמור  מתים. שבניה לאשה .
המ  בני  יאמרו ח"ו  צרה  בו שיש  למקום עוד  אותה. ומשח  זית שמן  השם על  המזמור . זה קום

"היוצר. מן ה' יהוה , "עצת מן ו ' "הודו, מן ה' "ביה-וה, מן י' יה-וה. שלו 

IIתהלים IIשימוש

מלאה "אהב ה' חסד וּ מׁש ּפ ט  צדקה ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ה)הארץ" רצב .]:(לג, דף  ג ' חלק [זוהר ָ◌ָ◌ֶ◌

נמתקת כאשר וראה בוא שמעון , רבי אמר
צדקה נקראת אז ממשפ"ט  ההיא סגצד"ק

זהו  ממנו, ונתמלא בחסד נמתק והעולם
ה' חסד וּ מׁש ּפ ט צדקה "אהב ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹשכתוב:

הארץ". ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָמלאה

ׁשמים ּבדבר ּנעׂשּו ׁשּלמּטה  ְְֲִִִֶַַַַַָָָׁשמים
ְְֶַָׁשּלמעלה

ּכ ל בּ דבר ּפ יו וּ בר וּ ח נעשׂ וּ  ׁש מים ה' ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ו )צבאם פ ':(לג, בראשית  - [זוהר ְ◌ָ◌ָ◌

לג :)בראשית  כּ תוּ ב ](דף  יצחק, ר בּ י  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
לג ) ּפ יו (תהלים וּ בר וּ ח  נעשׂ וּ  ׁש מים ה' ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ דבר 

אלּ וּ  - נעשׂ וּ  ׁש מים ה' בּ דבר  צבאם. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ ל
ׁש מים בּ דבר ׁש נּ ע שׂ וּ  ׁש לּ מּט ה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
ׁש הגּ יע  עד קוֹ ל  ׁש הוֹ ציא - בּ רוּ ח ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .
פ וֹ סקים וֹלא ויוֹ צא ׁש 0וֹ פע נהר  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלאוֹ תוֹ 
כּ ל  - צבאם כּ ל ּפ יו וּ ברוּ ח לע וֹ למים. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמימיו

זכר. ׁש הוּ א בּ רוּ ח עוֹ מדים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּת חּת וֹ נים

נעׂשּו ׁשמים ה' ְֲִִַַַָּבדּבּור 

ּכ ל בּ דבר ּפ יו וּ בר וּ ח נעשׂ וּ  ׁש מים ה' ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ו )צבאם וירא:(לג , פ' בראשית  - [זוהר ְ◌ָ◌ָ◌

קיח:) כּ ל ](דף  יוֹ סי, ר בּ י  אמר  בּ בּ ריתא, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָׁש נינוּ 
צרי# אינוֹ  הוּ א , בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  0עוֹ שׂ ה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַמה 
מ ּמ קוֹ ם ׁש אמר  ׁש כּ יון בּ דבּ וּ ר. אלּ א ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת 
כּ ח ראה בּ א נע שׂ ה. מיּ ד - כּ # יהא ◌ַֹ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְקד0תוֹ 
ׁש כּ תוּ ב  הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְגּ בוּ רתוֹ 

לג ) רבּ י (תהלים  ׁש אמר  נעשׂ וּ . ׁש מים ה' ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ דבר
ׁש כּ תוּ ב[יהודה]יוֹ חנן זּ ה מה יב ), (שמות ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

וגוֹ ' מלא# וֹלא  אני מצרים בּ ארץ ?ועברּת י ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

כּ חא לּ א למדנוּ  מכּ אן יהוּ דה רבּ י אמר ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְגּ ב וּ רתוֹ 
הּק דוֹ ׁש  אמר  הכּ ל . על  גּ ב וֹ ּה  ׁש הוּ א ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַוּ מעלתוֹ 
מזוּ המת מצּ רים ׁש ל זוֹ  אוּ מה  הוּ א ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָבּ רוּ #
ולא מלא# לׁש גּ ר  ראוּ י  ואין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ מטוּ נפת,
אר וּ רים ר ׁש עים בּ ין קדוֹ ׁש  דּ בר  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָשׂ רף ,
יכוֹ ל  0אין  מה עוֹ שׂ ה  אני אלּ א ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְמט וּ נפים,
ׁש אני  ׁש ליח . ולא שׂ רף וֹלא  מלא# ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

התפארת.סג. מן המלכות היינו ממשפט צדק
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ּת הוֹ מוֹ ת:זצבאם: בּ אצרוֹ ת נתן היּ ם מי כּ נּ ד מיהו�חכּ נס כּ ל�ייראוּ  §¨¨Ÿ¥©¥¥©¨Ÿ¥§Ÿ¨§¦§¥§Ÿ̈¨
תבל: יׁש בי כּ ל יגוּ רוּ  מּמ נּ וּ  ויּ עמד:טהארץ צוּ ה הוּ א ויּ הי אמר הוּ א יהו�יכּ י ¨¨¤¦¤¨¨Ÿ§¥¥¥¦¨©©¤¦¦¨©©£Ÿ§Ÿ̈

עּמ ים:� מחׁש בוֹ ת הניא גּ וֹ ים עצת יהו�יאהפיר ּת עמד�עצת לעוֹ לם ¥¦£©¦¥¦©§§©¦£©§Ÿ̈§¨©£Ÿ

ודר: לדר לבּ וֹ  יהו�יבמחׁש בוֹ ת אׁש ר הגּ וֹ י העם'אֹלהיו�אׁש רי ©§§¦§Ÿ¨Ÿ©§¥©£¤§Ÿ̈¡¨¨¨
לוֹ : לנחלה יהו�יגבּ חר הבּ יט האדם:�מ$מים בּ ני כּ ל את ראה ¨©§©£¨¦¨©¦¦¦§Ÿ̈¨¨¤¨§¥¨¨¨

הארץ:יד יׁש בי כּ ל אל הׁש גּ יח ׁש בּת וֹ  כּ לטומּמ כוֹ ן אל הּמ בין לבּ ם יחד היּ צר ¦§¦§¦§¦©¤¨Ÿ§¥¨¨¤©Ÿ¥©©¦¨©¥¦¤¨

כּ ח:טזמעשׂ יהם: בּ רב ינּ צל ֹלא גּ בּ וֹ ר חיל בּ רב ׁש ע נוֹ  הּמ ל� הּס וּ סיזאין ׁש קר ©£¥¤¥©¤¤¨§¨¨¦¦¦¨¥§¨Ÿ©¤¤©

ימלּ ט: ֹלא חילוֹ  וּ ברב יהו�יחלתׁש וּ עה עין למיחלים�הנּ ה יראיו אל ¦§¨§Ÿ¥§©¥¦¥¥§Ÿ̈¤§¥¨©§©£¦

וּ מיּ ד  כ # יהא קד וּ 0תי מּמ קוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵאוֹ מר 
לעשׂ וֹ תוֹ . יכוֹ ל הּמ לא# 0אין מה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַנעשׂ ה,
קדוּ 0תוֹ  מּמ קוֹ ם הוּ א, בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאבל

נ  וּ מיּ ד כ# יהא ר וֹ צּ האוֹ מר  0הוּ א מה עשׂ ה ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
על  זוֹ  נקמה נעשׂ ית לא וּ לפיכ# ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת.
הּמ צּ רים, קלוֹ ן בּ ׁש ביל וׁש ליח, מלא# ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְידי 
ר צּ ה ׁש ֹּלא מק וֹ ם ׁש ל  גּ ד וּ לּ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ להראוֹ ת
הזּ ה ה דּ ר # ועל קדוֹ ׁש , דּ בר  בּ יניהם ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נסוּ 
לעשׂ וֹ תוֹ  יכ וֹ ל אני  מלא#. וֹלא אני ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 

מלא #. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוֹלא

צבאם ּכל  ּפיו ְְִַָָָּוברּוח 

ּכ ל בּ דבר ּפ יו וּ בר וּ ח נעשׂ וּ  ׁש מים ה' ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ו )צבאם אחרי:(לג, פ' – ח "ג  [זוהר ְ◌ָ◌ָ◌

ס"ח:)מות  ׁש בּ א וֹ ת](דף  בּ ׁש עה ראה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
למּט ה, מּמ עלה  הּק ד וֹ ׁש וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מוֹ ת
אוֹ תם ׁש וֹ לפים  העוֹ לם צדּ יקי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואוֹ תם
ׁש בּ אוֹ תּה  הם. מעּט ים וּ מהגּ בירה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמה ּמ ל #
הּמ ל#, לפני  עוֹ מדת ׁש יּ וֹ רדת, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה
כּ מ וֹ  בּ ּה , להתבּ וֹ נן  הּמ ל# ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְוּ רצ וֹ נוֹ 
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש נּ וֹ ׁש ב  בּ ׁש עה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ ,
כּ ל  ה0מים, ׁש ל  וחיל  חיל בּ כל רוּ ח ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
זהוּ  בּ מקוֹ מם. ועוֹ מדים נעשׂ ים , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַהחילוֹ ת

צבאם ׁש כּ תוּ ב  כּ ל ּפ יו  וּ מהן וּ בר וּ ח . ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

מוֹ ריד  הוּ א בּ ר וּ # ׁש ה ּק דוֹ ׁש  עד ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתע כּ בוֹ ת
למּט ה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תן

העֹולם נברא  אחת  ּבאֹות אמר אלעזר ְְְִִֶַַַַָָָָָָרּבי 
אמירה ְֲִָֹּבלא

ּכ ל בּ דבר ּפ יו וּ בר וּ ח נעשׂ וּ  ׁש מים ה' ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ו )צבאם בראשית:(לג, פ' חדש [זוהר ְ◌ָ◌ָ◌

ח:) הנעלם](דף מאמר וֹ תמדרש בּ עשׂ רה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
אוֹ מרים, נתן ורבּ י  חיּ יא רבּ י העוֹ לם. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנברא

ואיזהוּ  נברא, אחד ׁש כּ תוּ בבּ מאמר (תהלים? ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
אמר,לג ) אבּ א ור בּ י נע שׂ וּ . ׁש מים ה' ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ דבר

צוּ ה(שם)ׁש כּ תוּ ב הוּ א ויּ הי  אמר הוּ א כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌
בּ לבד . אחת אמירה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד.

אלּ ארבּ י זה, וֹלא זה ֹלא אמר, אלעזר  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ ֹלא העוֹ לם, נברא אחת ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ אוֹ ת
א וֹ ת אמר, אלעזר רבּ י  ׁש לּ מדנוּ , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲאמירה.
מ0מוֹ , הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  נטל  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַאחת
רבּ י  ׁש אמר  והינוּ  נברא, האוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ באוֹ תּה 

ׁש כּ תוּ ב מהוּ  טו)אלעזר , כמכה(שמות מי  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌
העוֹ לם את לברא ׁש יּ וּ כל  ה', ?בּ אלם ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌

עין  עֹולי היה  עין ט ֹוב  ׁשהיה  ִִֵֵֶַַָָָָי ֹוסף 

לחסדּ וֹ ה נּ ה למיחלים  יראיו אל ה ' (לג,עין ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

נשא :יח) פ' במדבר ק"ל.)[זוהר האדרא(דף

IIתהלים IIזוהר 
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בּ רעב:יטלחסדּ וֹ : וּ לחיּ וֹ תם נפׁש ם מּמ ות �כ להצּ יל ליהו� חכּ תה נפׁש נוּ  §©§§©¦¦¨¤©§¨§©¨¨¨¨©§¥¦§¨©Ÿ̈
הוּ א: וּ מגנּ נוּ  בטחנוּ :כאעזרנוּ  קדׁש וֹ  בׁש ם כּ י לבּ נוּ  ישׂ מח בוֹ  חסדּ %כבכּ י יהי ¤§¥¨¦¥¦¦§©¦¥¦§¥¨§¨¨§§¦©§§

ל�:�יהו� יחלנוּ  כּ אׁש ר עלינוּ  §Ÿ̈¨¥©£¤¦©§¨

קדישא] לג )כּ תיברבא  אל (תהלים  יי  עין הנּ ה ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
וּ כתיביר ד )איו . הּמ ה(זכריה ה' עיני ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

אל  יי עיני  זכוּ , הארץ. בּ כל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְמׁש וֹ טטים
הּמ ה יי  עיני  זכ וּ , לא דּ לעילּ א. עינא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְיראיו,
מה מּפ ני  דּ תניא , דּ לּת ּת א. עינא ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְמׁש וֹ טטוֹ ת,

בּ י ׁש א, עינא בּ יּה  ׁש לטא דּ לא י וֹ סף ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָזכה
עי לּ אה, טבא בּ עינא  לאׁש ּת גּ חא ׁש זּ כה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני

דכתיב , הוּ א מט )הדא יוֹ סף (בראשית  ּפ וֹ רת בּ ן ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
עלי  ּפ וֹ רת. בּ ן הוּ א אמאי עין. עלי ּפ וֹ רת ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵבּ ן

בּ י ּה . דּ אׁש ּת גח עין סבּ ת על  כּ לוֹ מר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָעין.

IIתהלים IIזוהר 
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ויּ ל�:אלד ויגרׁש הוּ  אבימל� לפני טעמוֹ  את ׁש נּ וֹ תוֹ  בּ  אתבלדוד אברכה §¨¦§©¤©§¦§¥£¦¤¤©§¨£¥©¥©£¨£¨¤
בּ פי:�יהו� ּת הלּ תוֹ  ּת מיד עת נפׁש י�בּ יהו�ג בּ כל ּת תהלּ ל §Ÿ̈§¨¥¨¦§¦¨§¦©Ÿ̈¦§©¥©§¦

לדרך  לילך

וגו' טעמו את  בשנותו  א)לדוד לד ]:(לד , לפרק תהלים אמור [שימוש  ושלטון שר לפני  כשתלך .
שלו שם עם אותו אמור  לדרך  כשתצא ועוד פל"א. שלו  והשם חן  ותמצא שלו שם עם אותו 

לדרוש . כן גם טוב  והוא ותצליח

IIתהלים IIשימוש

אבימל "לדוד לפני  טעמוֹ  את ּב ׁש נּ וֹ תוֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ויּ ל " א)ויגרׁש הוּ  תורה;.(לד, [זוהר ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

קלז:] דף  ב' חלק שמעון זוהר רבי  אמר 
הטומאה צד מן  נפרדת כאשר הלבנ"ה
מן  הארה לקבל בשביל  השבת, ביום
טעמ וֹ  את  בּ ׁש נּ וֹ ת וֹ  "לדוד הוא זה ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְהשמ"ש,
מן  שנפרדה  ולאחר וגו'", אבימל # ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
השמ"ש, עם מתחברת אז ההוא צד
שמכניס  אותיות  בכ"ב מתחיל  זה ומזמור 

בהלבנ"ה בשביל סד השמ"ש זה ומזמור 
ויש  הטומאה, צד מן הלבנ"ה הפרשת
מהארת האותיות כ"ב הזה במזמור 

השמ"ש.

ה ּברכֹות לפני  והכנה  ְְְֲִֵַַַָָָָָהזמנה 

וגוֹ 'אברכה  עת ּב כל ה ' ב )את [זוהר:(לד, ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

בלק  פ' – קפ"ו:)במדבר ◌ַ◌ָּפ תח](דף
לד )ואמר , עת(תהלים בּ כל  ה' את אברכה  ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

את אברכה לוֹ מר דוד  ראה מה וכי  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוגוֹ '.
ואמרה' הזמנה, ׁש צּ רי # דוד ראה אלּ א ?ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

על  י וֹ ׁש ב ׁש אדם ׁש בּ ׁש עה בּ גלל  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאברכה.

האחר והצּ ד ׁש ם, עוֹ מדת ה0כינה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌3ׁש לחנוֹ ,
את לבר# האדם כּ ׁש ּמ זּמ ן ׁש ם. ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵעוֹ מד
מתּת ּק נת ה0כינה  הוּ א, בּ ר וּ # ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

זו) והצּ ד (בהזמנה בּ רכוֹ ת, לקבּ ל מעלה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ י
מתכּ וֹ פף . מעלההאחר לגבי בברכות  נתקנת (ואם ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בכלל ) אינו האחר האדםוהצד מזמין ֹלא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְואם
האחר הצּ ד  הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְלבר#
בּ אוֹ תּה  חלק לוֹ  להי וֹ ת וּ מכׁש כּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ מע

.בּ רכה ְ◌ָ◌ָ◌

בּ ׁש ארואם  הזמנה אין ל ּמ ה ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ה בּ רכההבּ רכוֹ ת דּ בר אוֹ תוֹ  אלּ א ? ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וּ ראה וּ בא הזמנה. הוּ א עליו, ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּמ ברכים
ּפ רי  אוֹ תוֹ  ה ּפ רי , על  ׁש ּמ בר# ׁש זּ ה זה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש כּ #
חלק  לוֹ  ואין עליו, וּ מברכים  הזמנה ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
ּפ רי  אוֹ תוֹ  ׁש היה זה  וקדם האחר. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַלצּ ד 
עליו, מברכים ֹלא האחר, הצּ ד  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ רׁש וּ ת

יט )וכתוּ ב ׁש ֹּלא(ויקרא בּ ׁש ביל יאכל, ֹלא ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הצּ ד  יתבּ ר# וֹלא ה ּפ רי  אוֹ תוֹ  על  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְיברכוּ 
יאכל , מר ׁש וּ תוֹ , ׁש יּ צא כּ יון ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר.
וכן  לברכה. הזמנה והיא עליו . ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ מברכים
כּ לּ ם עליהם, ׁש ּמ ברכים העוֹ לם דּ ברי  ◌ָ◌3◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

העולמותסד. עליית זמן קודש שבשבת
באופן  הוא  במלכות  תפארת  הזדווגות ואז
הארה  בה משפיע והתפארת נעלה, היותר 

האלפ"א של אותיות  הכ"ב מכל גדולה
התחלת  ולכך באותיותבית "א , הפסוקים 

בית"א. האלפ"א 
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וישׂ מחוּ : ענוים יחדּ ו:ד יׁש מעוּ  ׁש מוֹ  וּ נרוֹ ממה אּת י � ליהו� דּ רׁש ּת יהגּ דּ לוּ  ¦§§£¨¦§¦§¨©§©Ÿ̈¦¦§§¨§©§¨¨©§¦
יהו� הצּ ילני:�את מגוּ רוֹ תי וּ מכּ ל אלווענני וּ פניהם ונהרוּ  אליו הבּ יטוּ  ¤§Ÿ̈§¨¨¦¦¨§©¦¦¨¦¦¦¥¨§¨¨§¥¤©

לצּ ד  חלק  בּ הם ואין לברכה, ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהזמנה
◌ֵ◌ַ◌ָהאחר.

כּ וֹ ס ואם  זּמ וּ ן לברכּ ת כּ # אף ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הבה מדּ וּ ע הזמנה, היתה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה

כּ ׁש היהוּ נבר # וּ בּת חלּ ה הוֹ איל  א לּ א ? ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
היה זה הרי  הגּ פן", ּפ רי "בּ וֹ רא אמר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש וֹ תה
ׁש נּ וּ י  צריכים הּמ ז וֹ ן לברכּ ת וכעת ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהזמנה.
ל ּק דוֹ ׁש  הוּ א זוֹ  כּ וֹ ס ׁש הרי אחרת, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהזמנה
צרי# זה וּ מ0וּ ם ל ּמ ז וֹ ן, וֹלא  הוּ א, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #

הּפ ה. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהזמנת

ע "א] קפ "ז ׁש אכלנוּ [דף  נבר# ּת אמר, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְואם
מ0לּ וֹ  ׁש אכלנוּ  בּ ר וּ # הזמנה, ז וֹ הי ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִמ0לּ וֹ 
זוֹ הי  נבר# אבל  בּ ודּ אי. זה כּ # - בּ רכה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִזוֹ הי
ה גּ פן. ּפ רי  בּ וֹ רא ׁש ל הזמנה אחרת, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהזמנה

הפה) ׁש ל (של לכוֹ ס ההזמנה היא ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הּק וֹ דמת
היא ׁש נּ טל, כּ יון זוֹ , וכוֹ ס  סתם . ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה
עוֹ לם לגבּ י  נבר# בּ מלּ ת אחרת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהזמנה
יוֹ צא וֹ ת וּ ברכוֹ ת מזוֹ נוֹ ת ׁש כּ ל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן,
ׁש עוֹ לם נס ּת ר , בּ דר # הוּ א זה וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִמ0ם.
אלּ א הזמנה, אליו ואין  נסּת ר הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן

בּ רכה. כּ וֹ ס  זוֹ  נברך )בּ דרגּ ה ר בּ י(שבמלת אמר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
עד העוֹ לם ׁש ּמ יּ וֹ ם חלקנוּ  אׁש רי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְיה וּ דה ,
הרי ו דּ אי אלּ וּ , דברים  ׁש מענ וּ  ֹלא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָכּ עת 

אדם. בּ ן אינוֹ  ׁש זּ ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָאמרנ וּ 

ה ּברכֹות לפי  י ׂשראל  עם ׁשל ְְְְִִֵֶַַַַָָה ּדרּגֹות
ּומתק ּׁשרים ְְְִִִִַַמתעּלים

ה אברכה  וגוֹ 'את עת ּב כל ב )' [זוהר:(לד, ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

בלק  פ' – קצ"ט)]ח "ג  ידעּת י (דף ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִכּ י 
היה מאין וכי  וגוֹ '. מבר # ּת בר # אׁש ר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵאת

כּ ת וּ ב,י וֹ דע  בּ התחלה ׁש הרי ּפ רׁש וּ ה, הרי ? ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כא) הראׁש וֹ ן (במדבר  מוֹ אב בּ מל # נלחם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהוּ א

בּ לעם את ׁש 7כר מיּ ד וֹ . ארצוֹ  כּ ל את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּק ח
ידע  ודּ אי ידיעה ידעּת י, כּ י  אבל  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְוכוּ '.
מה וגוֹ ', מבר # ּת בר# אׁש ר  את ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמתוֹ .
קללה בּ ׁש ביל  ׁש הרי בּ רכה, כּ אן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָצּ רי#

מבּ לעםהל# י וֹ דע ׁש היה דּ בר אוֹ תוֹ  ואם ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אׁש ר את זּ ה מה קללה, היה ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ התחלה

מבר # וֹלאּת בר # ידעּת יו ֹלא זה דּ בר  אלּ א  ? ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ודרׁש , אלעזר  רבּ י ׁש בּ א עד  בוֹ  (תהליםזכיתי  ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ּת הלּ תוֹ לד ) ּת מיד עת  בּ כל ה ' את ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאברכה
וכתוּ ב טז)בּ פי . אׁש ר(שם ה' את אבר# ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
מי מן (צריך )יעצני. בּ רכה ׁש צּ רי # ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ הם נאחז ׁש הרי את , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ נים.
זה, את ׁש יּ דע ודוד  בּ פתילה. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְכּ ׁש להבת 
אוֹ תּה  ר ׁש ע, א וֹ תוֹ  אמר  את. אברכה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָאמר
בּ גלל  בהם אח וּ זה ׁש לּ הם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַדּ רגּ ה 
כּ ח י וֹ ם. בּ כל אוֹ תּה  ׁש ּמ ברכים ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִבּ רכוֹ תיהם,
ותעקר דּ ר גּ ה, אוֹ תּה  את לבר# ל# ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵיׁש 
ּת בר # אׁש ר את ידעּת י כּ י  וזהוּ  מהם. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָאוֹ תּה 
את ּת בר# להם. נוּ כל  וּ בזה  וגוֹ '. ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְמבר #
זה ועל ה ּפ תילה. את וּ תקלּ ל דּ רגּ ה, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תּה 
מהם אוֹ תּה  אעקר כּ ה, אּק רה ואנכי  ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ֱ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר

בּ הם. תאחז ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ֶׁש ֹּלא

אתועוֹ ד ואמׁש י # אׁש ּפ יע - כּ ה אּק רה ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
וּ בקרי  וטמאה בּ חטאים דּ רגּ ה ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תּה 
אּת ם תעשׂ ה והיא בניה, ׁש עשׂ וּ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ְוּ בטמאה
מדין  וזקני מוֹ אב זקני ויּ לכוּ  - מיּ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְגּ מר .
ר ׁש ע  אוֹ תוֹ  יאמר  ׁש ֹּלא בּ ידם. ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ קסמים 
בּ ידוֹ  ׁש צּ רי# כ ׁש פים מיני אוֹ תם עּמ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין

עליהם עליהם)להתע כּ ב .(ויתעכב  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ויהו�זיחּפ רוּ : קרא עני ׁש יעוֹ :�זה הוֹ  צרוֹ תיו וּ מכּ ל מלא�חׁש מע חנה ¤§¨¤¨¦¨¨©Ÿ̈¨¥©¦¨¨¨¦Ÿ¤©§©
ויחלּ צם:�יהו� ליראיו יהו�טסביב טוֹ ב כּ י וּ ראוּ  אׁש רי�טעמוּ  §Ÿ̈¨¦¦¥¨©§©§¥©£§¦§Ÿ̈©§¥

לׂשמֹוח לבא  לעתיד  ה ּצּדיקים ְְִִִִֶַַַַָָֹסעּודת
ְְִָּבׂשמחתֹו

וי שׂ מח וּ י ׁש מע וּ  ג)ענוים בראשית:(לד, [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

תולדות  קמ:)פ' יה וּ דה,](דף  רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ל שׂ מח לבא לעתיד הצּ דּ יקים ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְסעוּ דת 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לד )בּ שׂ מחתוֹ , יׁש מעוּ (תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
מכּ אן אמר, הוּ נא רב וי שׂ מח וּ . ה)ענוים (שם ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

אמר יר נּ נוּ . לעוֹ לם ב# ח וֹ סי כל  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ מחוּ 
לבא. לעתיד יׁש נם וזה זה  יצחק , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י

יין יוֹ סי, ר בּ י אמר בּ ענביו ולמדנוּ , המׁש ּמ ר  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
ע ּת יקים דּ ברים אלּ וּ  - בראׁש ית ימי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִמ0ׁש ת
העוֹ לם, ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם לאדם נגלוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
לבא, לעתיד ל צּ דּ יקים להתגּ לּ וֹ ת ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַועתידים
היא. ז וֹ  ודּ אי  והאכילה, ה0תיּ ה היא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוזוֹ 

מלאכים אֹו אחד ְְִֶַַַָָמלאְך

ויחלּ צם חנה  ליראיו  סביב  ה ' (לד ,מלא   ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

וישלח :ח) פ' בראשית - קסו.)[זוהר ](דף 

כּ תוּ ב ואמר, יצחק רבּ י לד )ּפ תח חנה(תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌
הרי  ויחלּ צם. ליראיו סביב ה' ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמלא#
כּ י  כּ תוּ ב אחד  בּ מקוֹ ם אבל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה.
וכאן  ר בּ ים, מלאכיו לּ #, יצוּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיו 
ליראיו  סביב ה' מלא # חנה ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד ,
אלּ וּ  - לּ # יצוּ ה מלאכיו  כּ י אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַויחלּ צם.
ׁש כינה, זוֹ  - סביב ה' מלא# מלאכים . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְׁש אר 

ׁש נּ אמר ג )כּ מ וֹ  אליו (שמות  ה' מלא# ויּ רא ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מלא# חנה  ולכן הּס נה. מּת וֹ # אׁש  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְבּ לבּ ת
כּ די  ה צּ דדים בּ כל  להּק יפוֹ  ליראיו, סביב ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָה'
בּ תוֹ # ׁש וֹ רה וּ כ ׁש ה0כינה אוֹ תוֹ , ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ יל
כּ לּ ם קד וֹ ׁש ים מחנוֹ ת כּ ּמ ה ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,

ל ׁש ם. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמזדּ ּמ נים

רֹוצה ה ּוא ּברּוְך ׁשהּקדֹוׁש ה ּצּדיקים ְִִֵֶֶַַַַָָא ׁשרי
ׁשּלֹו על י ֹותר ְִֵֶַָּבכבֹודם

ויחלּ צם חנה  ליראיו  סביב  ה ' (לד ,מלא   ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

המן]:ח) [פ' שמות  ס"ד.)[זוהר ](דף
וגוֹ '. העם לפני עבר מׁש ה אל ה' ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר

ּפ תח, חיּ יא לד )רבּ י ה'(תהלים מלא# חנה ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌
הצּ דּ יקים אׁש רי ויחלּ צם. ליראיו  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָסביב
י וֹ תר בּ כבוֹ דם  ר וֹ צה  הוּ א בּ ר וּ # ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
העוֹ לם בּ ני הם כּ ּמ ה ראה בּ א ׁש לּ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ַעל
כּ מ וֹ  למעלה, וּ מגדּ פים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּמ חרפים

ואמר וגדּ ף חרף  יח)ׁש ּס נחריב ב  מי (מלכים ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  וגוֹ '. הארצוֹ ת אֹלהי  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ְבּ כל 
ׁש הוֹ ׁש יט כּ יון מּמ נּ וּ . תבע וֹלא מחל ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהוּ א

כּ תוּ ב  מה חזקיּ ה, על ידוֹ  יט )?את ויּ צא(שם ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
בּ ן  ירבעם  וגוֹ '. א0וּ ר בּ מחנה ויּ # ה' ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמלא#
ל ּה  וּ מק ּט ר זרה לעבוֹ דה עוֹ בד  היה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנבט
תבע  ֹלא  הוּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  לּה , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוזוֹ בח

עליו,מ והתנבּ א הנּ ביא עדּ וֹ  וּ כ ׁש בּ א ּמ נּ וּ . ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
כּ תוּ ב  מה - כּ נגדּ וֹ  יד וֹ  את ירבעם ?והוֹ ׁש יט  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌

יג ) א להׁש יב ּה (שם יכל  ו ֹלא וגוֹ ', ידוֹ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַו ּת יבׁש 
אותואליו . תבע  לא  זרה לעבודה  שעבד [ועל ֵ◌ָ◌

הוא] ברוך  ואמרהקדוש וגדּ ף, חרף ּפ רעה .ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ה) ֹלא(שמות הוּ א בּ ר וּ # והּק ד וֹ ׁש  וגוֹ ', ה' ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִמי 

ׁש כּ תוּ ב  לישׂ ראל, ׁש ּס רב עד מּמ נּ וּ , ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָתבע
ט ) בּ עּמ י,(שם מסּת וֹ לל ה'(שם)עוֹ ד# יד  ה נּ ה  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌

הּק דוֹ ׁש  מקוֹ ם  בּ כל וכן וגוֹ '. בּ מקנ# ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהוֹ יה
י וֹ תר הצּ דּ יקים עלבּ וֹ ן את ּת וֹ בע  הוּ א ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָבּ רוּ #

אמר מׁש ה כּ אן ׁש לּ וֹ . יז)על מעט(שם עוֹ ד ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
מׁש ה, הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוּ סקל וּ ני.
עבר אלּ א עלבּ וֹ נ#, את לת בּ ע זמן ֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵאינוֹ 
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בּ וֹ : יחסה יהו�יהגּ בר את ליראיו:�יראוּ  מחסוֹ ר אין כּ י קדׁש יו ©¤¤¤¡¤§¤§Ÿ̈§Ÿ¨¦¥©§¦¥¨
ודרׁש ייא ורעבוּ  רׁש וּ  טוֹ ב:�יהו�כּ פירים כל יחסרוּ  בניםיבֹלא לכוּ  §¦¦¨§¨¥§Ÿ§¥§Ÿ̈©§§¨§¨¦

יהו� יראת לי ימיםיגאלּמ דכם:�ׁש מעוּ  אהב חיּ ים החפץ האיׁש  מי ¦§¦¦§©§Ÿ̈£©¤§¤¦¨¦¤¨¥©¦Ÿ¥¨¦

וכי  כּ נגדּ #. יד וֹ  י וֹ ׁש יט מי ונראה העם , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
בּ רׁש וּ תי  אוֹ  עוֹ מד , א ּת ה ?בּ רׁש וּ תם ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מחס וֹ ר"ירא וּ  אין ּכ י  קדׁש יו  ה' את ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

י)ליראיו " תיקוני:(לד, תורה ; [זוהר ִ◌ֵ◌ָ◌

בעלי זוהר] דרשו ה' יראת  בו  שיש מי כל
שכתוב : זהו מחסור, לזה שאין משנה
מחסוֹ ר אין כּ י  קד ׁש יו ה' את ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ְ"יראוּ 

בהםליראי  שנאמר מאותן  יהיה לא ו", ִ◌ֵ◌ָ◌
לו  יהיה ולא למחסור, אך מישור  וחשוך
אם כי תורה, בעל  הוא אם בתורה חסרון 
בור אין שאמרו כמו יראה, אין תורה אין
יראה, אין תורה אין שאם וכמו  חטא, ירא
אין  "כּ י תורה, אין יראה אין  אם כך ◌ֵ◌ִאף
חסרון  לו יהיה לא ליראיו", ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַמחס וֹ ר 
שאין  הטובים, במעשיו ולא במשנתו
ומעשים התורה כמחסור ועניות מחסור 
עני  אין משנה בעלי שדרשו כמו טובים,

ומצות. מתורה אלא 

יחסרוּ "ּכ פירים ֹלא ה' ודרׁש י  ורעבוּ  רׁש וּ  ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌

טוֹ ב" יא)כל זוהר.(לד, תורה ; [זוהר  ָ◌

רנט .] דף  ג' רׁש וּ חלק  "כּ פירים שמעון רבי ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְאמר 
עובדי  עמים  שאר של השרים  אלו ◌ֵ◌ָ◌ְורעבוּ ",

מקריבים כוכבים , ישראל  היו  הסכות  בחג [שהרי 

פרים ] ע ' קרבנות  היו בשבילם  הקרבנות  ואלו
שהקרבנות וכמו ומתמעטים , הולכים
אבל שלהם, הטוב נתמעט  גם וכן נתמעט
הוא ברוך הקדוש  של עמו שהם לישראל
טוֹ ב", כל יחסרוּ  ֹלא ה' "ודרׁש י כתוב, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְמה

מעלה. למעלה  ונתעלים הולכים  שהם

את ׁשּמטּמאים ּומ ׁשּתה מּמאכל ּפיו ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָֹי ׁשמר
האדם את ּומרחיקים ְִִֶֶֶַַָָָהּנפ ׁש

וגוֹ ',מי ח יּ ים החפץ יג -טו )האיׁש  [זוהר:(לד, ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌

שמיני פ ' – ויקרא  מא .)- ּפ תח](דף אבּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י
לד )ואמר, חיּ ים(תהלים החפץ האי ׁש  מי  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

וגוֹ '. מרע סוּ ר  וגוֹ ', מרע ל ׁש וֹ נ# נצר ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ְוגוֹ ',
כא)כת וּ ב,ו  מי (משלי  וגוֹ '. וּ לׁש וֹ נ וֹ  ּפ יו ׁש מר ְ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

חיּ ים איזה חיּ ים, החפץ אלּ וּ האי ׁש  אלּ א ? ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
והחיּ ים הבּ א, העוֹ לם ׁש נּ קראים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַחיּ ים
ה וּ א חיּ ים עץ ׁש נינוּ , כּ ן ועל ׁש ם. ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִׁש וֹ רים
בּ אוֹ תם ׁש נּ טע העץ החיּ ים, מאוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵעץ
חיּ ים. החפץ  האי ׁש  מי כּ תוּ ב כּ ן ועל ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים,

היּ מים מי  טוֹ ב, לראוֹ ת ימים  אלּ אאוֹ הב ? ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש א וֹ חז  ה ּק דוֹ ׁש , הּמ ל# ׁש ל ׁש מוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶזהוּ 
ימי  ׁש נּ קראוּ  עליוֹ נים, ימים ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם
על  ו דּ אי, ה0מים ימי  הארץ. על  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
ׁש לּ מעלה, חיּ ים ׁש רוֹ צה מי  ודּ אי. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
ימים ׁש רוֹ צה וּ מי  בּ הם. חלק לוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
- אוֹ תם ולאהב בּ הם להדּ בק  ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
וּ ל ׁש וֹ נוֹ , ּפ יו יׁש מר מהכּ ל , ּפ יו ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ִי ׁש מר
את  ׁש ּמ טּמ אים וּ מׁש ּת ה מּמ אכל ּפ יו  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְויׁש מר
חיּ ים  מאוֹ תם האדם את  וּ מרחיקים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פׁש 

וי ׁש מר ימים, ולשונו)וּ מא וֹ תם לׁש וֹ נוֹ (פיו ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌
ויתרחק  בהם , י ּט מא ׁש ֹּלא רעים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמדּ ברים
ראה, בּ א בּ הם. חלק ל וֹ  יהיה ו ֹלא ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם,

מקוֹ ם נקרא כּ # ולׁש וֹ ן, עלי וֹ ן,(אחר )ּפ ה ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
וּ לׁש וֹ נוֹ , ּפ יו את אדם יפגּ ם ֹלא כּ # ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
מ0וּ ם ועצמ וֹ , נפ ׁש וֹ  את לט ּמ א ׁש כּ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
בּ ארנוּ  והרי  האחר, בּ ע וֹ לם הוּ א ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמא
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טוֹ ב: מרמה:ידלראוֹ ת מדּ בּ ר וּ שׂ פתי% מרע לׁש וֹ נ% ועשׂ הטונצר מרע סוּ ר ¦§§Ÿ§§¥¨§¨¤¦©¥¦§¨¥¨©£¥

רעים ּדברים מדּברים ּולׁשֹונֹו ׂשפתֹותיו ְְְְְִִִִִַָָָאם
ּוב ׁשעה למעלה, עֹולים ה ּדּבּורים ְְְִִִַַָָָָא ֹותם 
הס ּתּלקּו ואֹומרים : מכריזים הּכל  ְְְְְִִִִִֶַַַֹׁשעֹולים
מקֹום ּפּנּו ּפל ֹוני ! ׁשל  הרע הּדּבּור ְְִִִִֶַַָָָמּסביב
ה ּנׁשמה אז  הּתּקיף ! הּנח ׁש ׁשל ְְְִֶַַַַַָָָָָלדרּכֹו
ולא ּומסּתּלקת  מּמּנּו עֹוברת ְְְִִֶֶֶֶֶַַָֹה ּקדֹוׁשה

לד ּבר ְְֵַָיכֹולה

מרענצר  יד )ל ׁש וֹ נ2 פ ':(לד , – ויקרא  - [זוהר ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מ"ו.)תזריע ראה,](דף  זמן בּ א בּ כל ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
בּ אדם, נד בּ קת הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הנּ ׁש מה

הוּ א  רבּ וֹ נוֹ  ׁש וֹ מריםאהוּ ב ׁש וֹ מרים כּ ּמ ה . ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
לט וֹ ב, הוּ א רׁש וּ ם הצּ דדים, מכּ ל  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאוֹ תוֹ 
ׁש וֹ רה הּק דוֹ ׁש ה וה0כינה וּ למּט ה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
דּ ר כּ וֹ , את מסטה ׁש הוּ א וּ בזמן ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָעליו.
וה נּ ׁש מה מּמ נּ וּ , מסּת לּ קת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה

הרע ה הנּ ח ׁש  וּ מצּ ד בּ וֹ . נדבּ קת ֹלא ּק דוֹ ׁש ה ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש ּמ ׁש וֹ טטת אחת  רוּ ח מתע וֹ ררת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּת ּק יף
בּ מקוֹ ם אלּ א ׁש וֹ רה ׁש ֹּלא  בּ עוֹ לם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוהוֹ לכת
ואז  מ0ם, הסּת לּ קה העליוֹ נה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֶׁש הּק ד0ה
פניו  בּ מראה בּ בשׂ רוֹ  ונפגּ ם נטמא , ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהאיׁש 
היא הזּ וֹ  ח יּ ה ׁש נּ פׁש  מ0וּ ם ראה, וּ בא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹֹ◌ַבּ כּ ל .
הארץ  אוֹ תּה  כּ ׁש ּמ וֹ ׁש כת  עליוֹ נה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְקדוֹ ׁש ה
ל ּה  קוֹ ראים אז בּ תוֹ כּה , ונכללת  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה
וּ מד בּ רת למעלה ׁש עוֹ לה  היא וזוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה,
ה 0ערים, בּ כל  ונכנסת הּק דוֹ ׁש , הּמ ל # ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
רוּ ח נקראת כּ ן ועל בידּה , מוֹ חה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואין
אין  הנּ פׁש וֹ ת ׁש אר לכל ׁש הרי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְממ לּ לא,
כּ ן  ועל לזוֹ . ּפ רט הּמ ל#, לפני לד בּ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְר ׁש וּ ת

ואוֹ מרת: מכריזה לד )הּת וֹ רה נצר(תהלים ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֹ
מרע  וכתוּ בל ׁש וֹ נ ! כא)וגוֹ ', ּפ יו (משלי ׁש מר  ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌
וגוֹ '. וּ לׁש וֹ נוֹ וּ ל ׁש וֹ נוֹ  שׂ פתוֹ תיו  ׁש אם  מ-וּ ם ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

הדּ בּ וּ רים  אוֹ תם רעים, דּ ברים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמד בּ רים
הכּ ל ׁש עוֹ לים, וּ בׁש עה למעלה, ֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִעוֹ לים 
ה דּ בּ וּ ר מּס ביב הסּת לּ קוּ  ואוֹ מרים: ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמכריזים

ּפ ל וֹ ני ׁש ל ׁש להרע לדרכּ וֹ  מקוֹ ם  ּפ נּ וּ  ! ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
הּת ּק יף  עוֹ ברת הנּ חׁש  הּק דוֹ ׁש ה הנּ ׁש מה אז ! ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

לד בּ ר יכ וֹ לה וֹלא וּ מסּת לּ קת  כּ מ וֹ מּמ נּ וּ  , ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
לט )ׁש נּ אמר החׁש יתי (תהלים דוּ מיּ ה נאלמּת י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌

◌ִמּט וֹ ב.

ׁש ל וא וֹ תּה  בּ צּ רה  בּ בוּ ׁש ה, ע וֹ לה הנּ ׁש מה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מקוֹ ם לּה  נ וֹ תנים וֹלא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַהכּ ל,
וּ לׁש וֹ נוֹ  ּפ יו  ׁש מר כּ תוּ ב, זה ועל  ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְכּ מּק דם.
אוֹ תּה  ודּ אי . נפׁש וֹ  נפׁש וֹ . מצּ רוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵֹׁש מר 
מ0וּ ם מ ׁש ּת קת נע שׂ תה מדבּ רת, ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה
ׁש הכּ ל  הנּ ח ׁש , מזדּ ּמ ן ואז הרע. ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהדּ בּ וּ ר
עוֹ לה הרע  הדּ בּ וּ ר  וּ כ ׁש אוֹ תוֹ  למקוֹ מוֹ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵחוֹ זר 
הנּ ח ׁש  לפני וׁש וֹ רה  ידוּ עוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבדרכים 
בּ עוֹ לם, מתעוֹ רר וֹ ת ר וּ חוֹ ת כּ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהּת ּק יף,
אוֹ תוֹ  וּ מוֹ צאת ההוּ א, מהצּ ד  יוֹ רדת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְור וּ ח 
והרוּ ח רע , בּ דבּ וּ ר אוֹ תוֹ  מעוֹ רר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָהאיׁש 
אז  מּמ נּ וּ . עוֹ ברת הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהממלּ לת
סגוּ ר. הוּ א ואז א וֹ ת וֹ , וּ מטּמ את עליו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָׁש וֹ רה

דּ בּ וּ רּכ מוֹ  מ0וּ ם הזּ ה האיׁש  ׁש ל ׁש ענׁש וֹ  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
ׁש בּ א טוֹ ב, דּ בּ וּ ר  מ 0וּ ם ענׁש וֹ  כּ # ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָרע,
ׁש ּפ גם מ0וּ ם ד בּ ר. וֹלא לדבּ ר  ויכל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְליד וֹ 
מתּק נת ׁש היא  הממלּ לת, הר וּ ח ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תּה 
והכּ ל  למּט ה, וּ לדבּ ר למעלה ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר 

ה וֹ לכים העם אם ׁש כּ ן כּ ל בּ דר #בּ קד 0ה. ִ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וּ להוֹ כיח להם  לד בּ ר  יכוֹ ל והוּ א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ֲעקּמ ה,
ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  מד בּ ר, וֹלא  ו ׁש וֹ תק ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם,
מּט וֹ ב  החׁש יתי  דוּ מיּ ה נאלמּת י ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

נעכּ ר. ע "א]וּ כאבי מ "ז ׁש ל [דף  בּ מכּ וֹ ת נעכּ ר  ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
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בּ זה מלקה הּמ ל#, דּ וד ׁש אמר וזהוּ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌3טמאה.
ׁש כּ תוּ ב  מּמ נּ וּ , פז)וּ מתּפ נּ ה אלי (תהלים ּפ נה ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

אלי  ּפ נה זּ ה מה ׁש נּ אמרוחנּ ני. כּ מוֹ  ? ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
יב ) ורבּ י (במדבר  ח יּ יא רבּ י  ירדוּ  אהרן. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַויּ פן

אוֹ תּה  כּ ל יחד  התח בּ ר וּ  וּ נׁש קוּ הוּ . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵיוֹ סי 
ח יּ יא, ר בּ י  עליהם קרא  ד )הדּ ר#. (משלי  ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌

עד  ואוֹ ר  הוֹ ל # נגּה  כּ אוֹ ר צדּ יקים ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְוארח
היּ וֹ ם. ◌ַ◌ְנכוֹ ן 

לעֹולם י ֹורד ֹות מחל ֹות הרע ל ׁשֹון ְְֲִַַָָָָָּבגלל
ִָָחלילה

מרענצר  יד )לׁש וֹ נ  פ ':(לד , שמות  - [זוהר ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

קכ"ב.)משפטים  י שׂ ראל ](דף ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
אסוּ ר קדׁש  ׁש הם וּ מ 0וּ ם קדׁש , ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִנקראוּ 
לכנּ וֹ ת וֹלא גּ נאי בּ ׁש ם לחברוֹ  לקרא ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
בּ דברים ׁש כּ ן וכל גּ ד וֹ ל, וענׁש וֹ  לחברוֹ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵׁש ם

כּ תוּ ב ׁש נינוּ , לד )אחרים. לׁש וֹ נ#(תהלים נצר  ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌
מרע  מהוּ  וגוֹ '. הרע מרע לׁש וֹ ן ׁש בּ גלל ? ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

לעוֹ לם. יוֹ רדוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַמחל וֹ ת

בּ ׁש םאמר לחברוֹ  ׁש ּק וֹ רא מי כּ ל  יוֹ סי , ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
בּ מה נתּפ ס אוֹ תוֹ , וּ מגנּ ה בּ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
חזקיּ ה, ר בּ י אמר חיּ א רבּ י  ׁש אמר  בּ וֹ . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌0ֶאין
אוֹ תוֹ  מוֹ רידים ר ׁש ע , לחברוֹ  ׁש ּק וֹ רא מי ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָכּ ל
לאוֹ תם ּפ רט ללחייו, ל וֹ  וי וֹ רדים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַלגּ יהנּ ם,
לקרא לאדם ׁש ּמ ּת ר הּת וֹ רה ׁש ל  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲחצוּ פים 

ר ׁש ע. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָלהם

רבּ י אוֹ ת וֹ  עבר חברוֹ , את ׁש ּק לּ ל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִאיׁש 
בּ א עשׂ ית. ר ׁש ע כּ מוֹ  לוֹ , אמר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵייסא,
אמר ּת י  ֹלא ר ׁש ע  לוֹ , אמר יהוּ דה. ר בּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
כּ ר ׁש ע, דבריו ׁש ּמ ראה כּ רׁש ע, אלּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶלוֹ ,
יהוּ דה ר בּ י בּ א רׁש ע. ׁש ה וּ א  אמר ּת י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא
ל וֹ , אמר אלעזר. ר בּ י לפני לּמ עשׂ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוׁש אל

לנוּ  מנּ ין התחיּ ב. ׁש ֹּלא  ׁש כּ תוּ בודּ אי (איכה? ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

כּ #,ב ) ֹלא ׁש אם א וֹ יב. וֹלא כּ אוֹ יב, ה' ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהיה
זה, כּ מ וֹ  בּ עוֹ לם. גּ זעים מיּ שׂ ראל נׁש אר ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹלא

א) אלמנה.(שם וֹלא כּ אלמנה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
לע  בּ עלּה  ׁש הל# וּ מחכּ הכּ אלמנה היּ ם בר  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ל וֹ .

מׁש מע אמר וּ מכּ אן חיּ יא, מ 0םרבּ י  ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  הכּ ל, עּק ר ׁש הוּ א ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַמׁש מע,

א) כּ מראה(יחזקאל  דּ מוּ ת הכּ ּס א דּ מוּ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְועל 
אמר אדם. מראה וֹלא אדם , כּ מראה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם.
וגוֹ '. היּ ער בּ עצי כּ תּפ וּ ח כּ תוּ ב יצחק, ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
ׁש נּ פרד  כּ תּפ וּ ח , תּפ וּ ח. וֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ תּפ וּ ח,
רבּ י  אמר הדּ בר. אח וּ ז  וּ בגונים  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ גוניו,
לׁש מע  אלּ א לכאן באת  ֹלא אלּ וּ  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְיהוּ דה,

דּ י . - הלּ לוּ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים

ׁשּלא אדם לכל  הּקּב"ה נתן עדים  ְִֵֶַַַָָָָָָֹֻּכּמה
ְַיחט ֹוא

וגו 'נצר מרע  יד-טו )לׁש וֹ נ2 -:(לד, [זוהר ְ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

לך שלח פ' קע "ה :)ויקרא  רבּ י ](דף ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה עדים כּ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְיהוּ דה,
וּ בעדוּ ת בּ עצה וכלּ ם אדם, בּ ני  בּ הם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלהעיד
רגליו  מוֹ ׁש יט בּ בּ קר , קם מוּ לוֹ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים
מכריזים מוּ לוֹ , עוֹ מדים עדים - ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת

ב )ואוֹ מרים: א י ׁש מר(שמואל חסידיו רגלי ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
ד )וגוֹ '. ּת ל #.(קהלת כּ אׁש ר רגל # (משליׁש מר ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌

להסּת כּ ל ד ) עיניו ּפ וֹ תח  רגל#. מעגּ ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַּפ לּ ס
אוֹ מרים: העדים - לנכח(שם)בּ עוֹ לם עיני# ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌

אוֹ מרים: העדים - לד בּ ר  קם (תהליםי בּ יטוּ . ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ידיו לד ) מוֹ ׁש יט וגוֹ '. מרע ל ׁש וֹ נ# ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ְנצר 

א וֹ מרים: העדים - העוֹ לם סוּ ר(שם)בּ דברי ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יפה, - להם מציּ ת אם טוֹ ב. ועשׂ ה  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵמרע

כּ תוּ ב - ֹלא  ג )ואם על (זכריה  עמד  וה7טן ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌
בּ חטאיו  עליו מעידים כּ לּ ם  לשׂ טנ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְימינ וֹ 

IIתהלים IIזוהר 
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ורדפהוּ : ׁש לוֹ ם ׁש  בּ קּ  יהו�טזטוֹ ב ׁש ועתם:�עיני אל ואזניו צדּ יקים אל ©¥¨§¨§¥¥¥§Ÿ̈¤©¦¦§¨§¨¤©§¨¨

להׁש ּת דּ ל  האיׁש  ר וֹ צה  אם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
מעידים כּ לּ ם - הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבּ עבוֹ דת
עליו  להעיד ועוֹ מדים לפניו , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָסנגוֹ ריא

ל וֹ . ׁש צּ רי# בּ ׁש עה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְטוֹ ב וֹ ת

ׁשועתם אל ואזניו  צ ּדיקים אל  ה ' ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָעיני 

ׁש ועתםעיני  אל  ואזניו צדּ יקים אל (לד ,ה' ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויקהל:טז) פ ' שמות  - ר"ב.)[זוהר ](דף

ונפתחים) רקיע , אותו עד  התפלה  עולה השני (ברקיע 

רקיע, לאוֹ תוֹ  עד הּת פלּ ה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כׁש עוֹ לה
הרקיע, אוֹ תוֹ  ׁש ערי עשׂ ר ׁש נים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפּת חים
ממ נּ ה ע וֹ מד ע שׂ ר  ה0נים  ה0ער ◌ֶ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוּ באוֹ תוֹ 
כּ ּמ ה על  ממנּ ה וזה ענא"ל, ׁש 0מוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 
עוֹ לה, וּ כ ׁש ּת פלּ ה מחנוֹ ת, כּ ּמ ה על  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲחילוֹ ת,
אוֹ תם כּ ל על וּ מכריז הזּ ה הממנּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ֵעוֹ מד

ואוֹ מר: כו)ּפ תחים ׁש ערים(ישעיה ּפ תחוּ  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נפ ּת  ה0ערים וכל ונכנסתוגוֹ ', חים, ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מתעוֹ רר ואז ה ּפ תחים. אוֹ תם לכל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ ה
דּ רוֹ ם, לצד ׁש ע וֹ מד לימים זקן אחד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְממ נּ ה 
ה וּ א ולפעמים הזּ קן, עזריא"ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש 0מוֹ 
על  ׁש התמנּ ה מ0וּ ם מחניא"ל, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
כנפים, בּ עלי  וכלּ ם מחנ וֹ ת, ר בּ וֹ א  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִׁש 0ים
ואצלם עינים. מלאים מחנוֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי 
אזנים. בּ עלי מחנוֹ ת א וֹ תם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים
מקׁש יבים  ׁש הם מ-וּ ם אזנים, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים
בּ לחׁש  ּת פלּ תם ׁש ּמ תּפ ללים אוֹ תם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלכל 
ּת פלּ ה  א וֹ תּה  נׁש מעת ׁש ֹּלא  הלּ ב , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ ברצוֹ ן

ל ּה לאחר וּ מקׁש יבים ע וֹ לה, הזּ וֹ  ה ּת פ לּ ה . ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
ואם אזנים. בּ עלי ׁש נּ קראים אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל
מי  אין אדם, לאזני נׁש מעת  ּת פלּ ה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
ל ּה  מקׁש יבים וֹלא  למעלה, לּה  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ קׁש יב
בּ רא ׁש וֹ נה. ׁש 0וֹ מע למי ּפ רט ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים,

את י ׁש מעוּ  ׁש ֹּלא לה0מר  צרי# כּ # ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמ0וּ ם
ׁש ל  ׁש דּ בּ וּ ר ועוֹ ד , אדם. בּ ני  ּת פלּ ה ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
ׁש ל  ודבר העלי וֹ ן, בּ ע וֹ לם נאחז ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
זה כּ מוֹ  לׁש מע. צרי # אין העלי וֹ ן ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ואחד  קוֹ רא אחד בּ ּת וֹ רה, ׁש ּק וֹ רא ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
הם בּ ּת וֹ רה , קוֹ ראים ׁש נים ואם  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִלׁש ּת ק.
ׁש אחד  מ0וּ ם ׁש לּ מעלה, בּ אמוּ נה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְגּ וֹ רעים
קוֹ לוֹ ת ׁש ני  אז אחד, הכּ ל דּ בּ וּ ר ואחד  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְקוֹ ל
אלּ א האמוּ נה. גריעוּ ת זוֹ  דבּ וּ רים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוּ ׁש ני 
כּ די  ׁש צּ רי #, כּ מוֹ  אחד  ודבּ וּ ר קוֹ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
ואוֹ תוֹ  אחד . דבּ וּ ר ואוֹ תוֹ  קוֹ ל אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
כּ ׁש אוֹ תּה  הזּ קן, עזריא"ל ׁש 0מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ַהממנּ ה

בּ לחׁש , ע וֹ לה ר בּ וֹ א ּת פ לּ ה ׁש -ים א וֹ תן  כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌
עינים  בּ עלי אוֹ תם וכל  אוֹ תםמחנוֹ ת, וכל , ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ לּ ם אזנים, א וֹ תוֹ בּ עלי ונוֹ ׁש קים יוֹ צאים ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ּת פלּ ה  ׁש ל ׁש כּ תוּ בדבּ וּ ר זהוּ  (תהליםׁש עוֹ לה. ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ׁש ועתם.לד ) אל ואזניו צדּ יקים אל ה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיני 
העינים בּ עלי  אלּ וּ  - צדּ יקים אל ה ' ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיני 

ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם עינים(שאין)ׁש לּ מּט ה, בּ עלי  ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בּ עלי  אלּ ה - ׁש ועתם אל ואזניו ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .

◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהאזנים.

ׁשמימי ס ּיּוע ּכאן י ׁש - צּדיקים אל יי ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָעיני 

ׁש ועתםעיני  אל  ואזניו צדּ יקים אל (לד ,ה' ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

פקודי :טז) פ' ח "ב  – רכ"ה :)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף
ה וֹ לכים היוּ  י וֹ סי  ור בּ י אחא ורבּ י ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַאבּ א
ראוּ  הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד  לצּפ וֹ רי. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִמּט בריה
עּמ וֹ . חיּ יא ורבּ י בּ א ׁש היה אלעזר רבּ י  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶאת
ה0כינה. עם נׁש ּת ּת ף  ו דּ אי א בּ א, רבּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש הגּ יעוּ  כּ יון אליהם. ׁש הגּ יעוּ  עד  להם ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִחכּ וּ 

כּ תוּ ב אלעזר, ר בּ י  אמר  לד )אליהם, (תהלים ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש ועתם. אל ואזניו צדּ יקים אל ה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיני 

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�יז זכרם:�ּפ ני מארץ להכרית רע ויהו�יחבּ עשׂ י ׁש מע�צעקוּ  §¥§Ÿ̈§Ÿ¥¨§©§¦¥¤¤¦§¨¨£©Ÿ̈¨¥©
הצּ ילם: צרוֹ תם יהו�יטוּ מכּ ל ׁש יע:�קרוֹ ב יוֹ  רוּ ח דּ כּ אי ואת לב לנׁש בּ רי ¦¨¨¨¦¦¨¨§Ÿ̈§¦§§¥¥§¤©§¥©¦©

יהו�כ  יצּ ילנּ וּ  וּ מכּ לּ ם צדּ יק רעוֹ ת אחתכא:�רבּ וֹ ת עצמוֹ תיו כּ ל ׁש מר ©¨©¦¦ª¨©¦¤§Ÿ̈Ÿ¥¨©§¨©©

אל  ה' עיני זּ ה מה קׁש ה , זה ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
בּ ר וּ #צדּ יקים הּק ד וֹ ׁש  הׁש גּ חת בּ ׁש ביל אם ? ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הזּ ה, בּ ע וֹ לם להם להיטיב כּ די עליהם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲהוּ א
הזּ ה, ׁש בּ עוֹ לם הם צדּ יקים כּ ּמ ה  ראינוּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
ֹלא ה7דה, עוֹ רבי  כּ מ וֹ  מזוֹ נוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
אל  ה' עיני זּ ה מה כּ #, אם לה7יג. ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְיכוֹ לים

כּ ל צדּ יקים וּ ראה, בּ א י ׁש . כּ אן ס וֹ ד אלּ א ? ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌
למעלה, ידוּ עים כּ לּ ם העוֹ לם , בּ ר יּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם
ׁש לּ צד  אוֹ תם זה. לצד וּ בין זה  לצד ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ין
והׁש גּ חתוֹ  אליו, למעלה  נוֹ דעים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַהּק ד0ה
הּט מאה ׁש לּ צד וא וֹ תם עליהם. ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָּת מיד
עליהם. ּת מיד והׁש גּ חתוֹ  לוֹ , ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָנוֹ דעים
צד  ׁש ל  ההׁש גּ חה אוֹ תּה  ׁש 0וֹ לטת ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוּ במקוֹ ם
וֹלא האחר, הצּ ד מ ׁש גּ יח ֹלא ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ַהּק ד0ה,
לדח וֹ תוֹ  יכוֹ ל וֹלא  לעוֹ למים אליו ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיקרב
עיני  ולכן ע וֹ שׂ ה. 0הוּ א מה בּ כל ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמּמ ק וֹ מוֹ 
האחר הצּ ד זה מ0וּ ם וגוֹ ', צדּ יקים אל  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶה'
סיּ וּ ע  כּ אן י ׁש  ועכׁש ו עליו. ל ׁש ֹלט יכוֹ ל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹלא
ׁש לּ מעלה הּט וֹ בה ההׁש גּ חה וכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְׁש מימי,
ֹלא רע דּ בר  וכל אחר צד  וכל  כּ אן, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִהיא

עליכם. ל ׁש ֹלט ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָיכוֹ ל

הרע  הּיצר וכסלות טֹוב  הּיצר ְֵֵֶֶַַַַָָחכמת

ה'ר בּ וֹ ת יצּ ילנּ וּ  וּ מ ּכ לּ ם צדּ יק (לד ,רעוֹ ת ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌.◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

וישב:כ ) פ ' בראשית  קפ.)[זוהר ](דף 

כּ נען. בּ ארץ אביו מגוּ רי  בּ ארץ יעקב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַויּ ׁש ב 
ואמר , ּפ תח חיּ יא לד )רבּ י  רעוֹ ת(תהלים רבּ וֹ ת ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

כּ ּמ ה ראה בּ א ה ' י צּ יל נּ וּ  וּ מ כּ לּ ם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ִ◌ִ◌ַצדּ יק
ׁש הּק דוֹ ׁש  היּ וֹ ם מן לאדם ל וֹ  יׁש  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמקטרגים

נׁש מה בּ וֹ  נתן הוּ א לאדם]בּ ר וּ # [ד"א  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יוֹ צא[להתקים] ׁש אדם ׁש כּ יון הזּ ה, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם
ע ּמ וֹ  להׁש ּת ּת ף מזדּ ּמ ן  מ יּ ד העוֹ לם, ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלאויר

ׁש כּ תוּ ב ׁש נּ אמר, כּ מוֹ  הרע, ד )יצר (בראשית ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
וא וגוֹ ', רבץ חּט את ע ּמ וֹ לּפ תח מׁש ּת ּת ף ז ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

ׁש הרי  הוּ א, ׁש כּ # וּ ראה וּ בא הרע. ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
את ׁש וֹ מרים ׁש נּ וֹ לדים, מיּ וֹ ם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ המוֹ ת
וּ מכּ ל  האׁש  מּת וֹ # וּ ב וֹ רחים ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעצמם
את לזרק בּ א מיּ ד  ואדם הרעים, ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהּמ ק וֹ מוֹ ת
ׁש רוּ י  הרע  ׁש יּ צר  מ0וּ ם האׁש , לתוֹ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 

רעה. לדר# אוֹ תוֹ  מסיט וּ מיּ ד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ תוֹ כוֹ ,

ד )ׁש כּ תוּ ב וּ בארנוּ , מסכּ ן (קהלת ילד טוֹ ב ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ֹלא א ׁש ר  וּ כסיל  זקן מּמ ל# ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוחכם
הּט וֹ ב, יצר זהוּ  - ילד טוֹ ב עוֹ ד . להזּ הר  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידע 
מוּ עטים מיּ מים  ילד ׁש ה וּ א ט וֹ ב  יצר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ׁש נים עשׂ ר  מ0ֹלׁש ה ׁש הרי האדם, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִעם

זקן [עמו]ואיל# מּמ ל; ׁש נּ תבּ אר . כּ מוֹ  , ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ֵ◌
ׁש ה וּ א הרע, יצר הוּ א זה - מּמ ל# ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְוּ כסיל.
זקן  אדם. בּ ני  על בּ ע וֹ לם וׁש לּ יט  מל# ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
ׁש בּ ארוּ הוּ , כּ מ וֹ  ודּ אי, זקן ׁש הוּ א - ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְוּ כסיל
העוֹ לם, לאויר ויוֹ צא נוֹ לד אדם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר
מל# הוּ א כּ ן  ועל האדם, עם מזדּ ּמ ן ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
ֹלא עוֹ ד, להזּ הר  ידע ֹלא אׁש ר וּ כסיל. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָזקן
ׁש ה וּ א מ0וּ ם להזּ הר, אלּ א להזהיר ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָכתוּ ב
ה0ל וֹ ם, עליו ׁש ֹלמה, אמר  ועליו ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ סיל,

ב ) ׁש הרי (קהלת הוֹ ל#, בּ ח ׁש # ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהכּ סיל
אוֹ ר לוֹ  ואין  בּ א, הוּ א הח ׁש # ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִמּפ סלת

◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.

ילד רבּ י  טוֹ ב כּ תוּ ב ראה, בּ א אמר, ׁש מע וֹ ן ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
מסכּ ן  ילד זה מי וחכם, הרי מסכּ ן ? ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
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נׁש בּ רה: ֹלא יאׁש מוּ :כבמהנּ ה צדּ יק ושׂ נאי רעה רׁש ע יהו�כגּת מוֹ תת ּפ וֹ דה ¥¥¨¦§¨¨§¥¨¨¨¨§Ÿ§¥©¦¤§¨¤§Ÿ̈

בּ וֹ :� החסים כּ ל יאׁש מוּ  וֹלא עבדיו ¦Ÿ©¨§§¤§¨¨£¤¤נפׁש 

טוֹ ב  אבל טוֹ ב . יצר  ׁש הוּ א ונתבּ אר  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵבּ אר וּ ה ,
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לז)ילד, גּ ם(תהלים  הייתי נער ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌

מסכּ ן, ילד ׁש הוּ א נער הוּ א וזה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָזקנּת י,
נער נקרא ולּמ ה כּ ל וּ ם. מעצמוֹ  לוֹ  ?ׁש אין ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌

ׁש ּת מיד  הלּ בנה  חדּ וּ ׁש  ל וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
כּ מ וֹ  מסכּ ן, ילד הוּ א ותמיד ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתחדּ ׁש ת,
חכמה. בּ וֹ  ׁש 0וֹ רה מ0וּ ם וחכם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ .
ׁש נּ אמר, כּ מוֹ  הרע, יצר זהוּ  - זקן ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִמּמ ל ;
מּט מאתוֹ  יצא ֹלא ׁש היה מיּ וֹ ם ◌ָ◌ְ◌3◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
הם דּ רכיו ׁש כּ ל כּ סיל , וה וּ א ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.
האדם בּ ני את וּ מסּט ה והוֹ ל # רעה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְלדר#
אדם עם בּ א והוּ א להזּ הר , יוֹ דע ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוֹלא
טוֹ בה מדּ ר # להסט וֹ תם כּ די ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַבּ עלילוֹ ת
עם מקדּ ים זה  על ראה, בּ א רעה. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְלדר#

ׁש הרי אדם לוֹ , ׁש יּ אמין  כּ די ׁש נּ וֹ לד, בּ יּ וֹ ם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
להאמין  האדם יכוֹ ל  ֹלא הּט וֹ ב, יצר ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ א
ׁש נינוּ , זה  כּ מוֹ  כּ מעמסה. עליו וד וֹ מה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְלוֹ ,

ער וּ ם רׁש ע הוּ א ׁש ּמ קדּ יםמי מי זהוּ  ? ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
חבר וֹ  יבא טרם הדּ יּ ן לפני דּ בריו ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלטען

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הדּ ין, יח)בּ על צ דּ יק (משלי  ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌
זה כּ מוֹ  וגוֹ '. בּ ריבוֹ  הזה]הראׁש וֹ ן נ"א  [הוא  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ערוּ ם, ג )רׁש ע והנּ ח ׁש (בראשית ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל  עּמ וֹ  וׁש וֹ רה מקדּ ים והוּ א ערוּ ם, ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהיה
עליו. לׁש ר וֹ ת חבר וֹ  יבא בּ טרם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָאדם
טענתוֹ  טוֹ ען והנּ ה מק דּ ים, ׁש הוּ א ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מ-וּ ם

הּט וֹ ב, יצר  ׁש הוּ א  חברוֹ , כּ ׁש בּ א - ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
רא ׁש וֹ  לזקף יכוֹ ל  וֹלא עּמ וֹ  האדם את  ֹֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵמרע 
ׁש ל הּמ 8אוֹ ת כּ ל כּ תפוֹ  על  הטעין ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
ׁש הקדּ ים  ער וּ ם  רׁש ע אוֹ תוֹ  בּ גלל  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש ֹלמהעּמ וֹ  אמר זה  ועל ט ). וחכמת(קהלת ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌
נׁש מעים, אינם וּ דבריו בּ זוּ יה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ס כּ ן
דּ יּ ן  כּ ל כּ ן, ועל  אחר . הק דּ ים ׁש הנּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
חברוֹ , יבא בּ טרם  דּ בר  מאדם ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ קבּ ל
לאמוּ נה, אחרת ּת וֹ עבה עליו קבּ ל ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 

שם)א לּ א ה וּ א(משלי וזה וחקרוֹ , רעהוּ  וּ בא ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
הצּ דּ יק  האדם ׁש הרי צדּ יק. אדם ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶדּ ר#
ׁש ל  ערוּ ם רׁש ע לאוֹ תוֹ  האמין ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה
יצר ׁש הוּ א חברוֹ , יבא בּ טרם הרע ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
נכ ׁש לים אדם בּ ני זה וּ מ 0וּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַהּט וֹ ב.
ׁש ּפ וֹ חד  צ דּ יק אוֹ תוֹ  אבל  הבּ א. ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם
כּ די  ה זּ ה בּ עוֹ לם סוֹ בל  רע וֹ ת כּ ּמ ה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵמר בּ וֹ נ וֹ ,
יצר אוֹ תוֹ  עם  יׁש ּת ּת ף וֹלא יאמין ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא
אוֹ תוֹ  מצּ יל הוּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהרע,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לד )מכּ לּ ם. רעוֹ ת(תהלים רבּ וֹ ת ִ◌3◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ר בּ וֹ ת כתוּ ב ֹלא ה'. יצּ ילנּ וּ  וּ מכּ לּ ם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ִ◌ִ◌ַצדּ יק
ׁש הּק דוֹ ׁש  מ0וּ ם צדּ יק, אלּ א לצּ דּ יק , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָרע וֹ ת
הּק דוֹ ׁש  כּ # וּ מ0וּ ם בּ וֹ , מר צּ ה הוּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌3◌ְ◌ָבּ רוּ #
וּ מצּ יל  האדם מאוֹ תוֹ  מר צּ ה הוּ א ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְ◌ָבּ רוּ #
הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם הכּ ל  מן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִאוֹ תוֹ 

חלק וֹ . ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

IIתהלים IIזוהר 
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לחודש ו

יהו�אלה ריבה ֹלחמי:�לדוד את לחם יריבי וצנּ הבאת מגן החזק §¨¦¦¨§Ÿ̈¤§¦©§©¤£¨©£¥¨¥§¦¨

בּ עזרתי: יׁש עת�ג וקוּ מה לנפׁש י אמר רדפי לקראת וּ סגר חנית והרק §¨§¤§¨¦§¨¥£¦§Ÿ¦§©Ÿ§¨¡Ÿ§©§¦§ª¨¥

רעתי:ד אני: חׁש בי ויחּפ רוּ  אחוֹ ר יּס גוּ  נפׁש י מבקׁש י ויכּ למוּ  כּ מץהיבׁש וּ  יהיוּ  ¨¦¥Ÿ§¦¨§§©§¥©§¦¦Ÿ¨§©§§Ÿ§¥¨¨¦¦§§Ÿ

יהו� וּ מלא� רוּ ח וּ מלא�ודּ וֹ חה:�לפני וחלקלקּ וֹ ת חׁש � דרכּ ם יהי ¦§¥©©§©§Ÿ̈¤§¦©§¨Ÿ¤©£©§©©§©

לנפׁש י:זרדפם:�יהו� חפרוּ  חנּ ם רׁש ּת ם ׁש חת לי טמנוּ  חנּ ם כּ י §Ÿ̈Ÿ§¨¦¦¨¨§¦©©¦§¨¦¨¨§§©§¦

בּ ּה :ח יּפ ל ׁש וֹ אה בּ  ּת לכּ דוֹ  טמן אׁש ר ורׁש ּת וֹ  ידע ֹלא ׁש וֹ אה ונפׁש יטּת בוֹ אהוּ  §¥¨¥¨§¦§£¤¨©¦§§§¨¦¨¨§©§¦

בּ יהו� בּ יׁש וּ עתוֹ :�ּת גיל יהו�יּת שׂ ישׂ  ּת אמרנה עצמוֹ תי מי�כּ ל ¨¦©Ÿ̈¨¦¦¨¨©§©Ÿ©§¨§Ÿ̈¦

מגּ זלוֹ : ואביוֹ ן ועני מּמ נּ וּ  מחזק עני מצּ יל ֹלאיאכמוֹ % אׁש ר חמס עדי יקוּ מוּ ן ¨©¦¨¦¥¨¨¦¤§¨¦§¤§¦Ÿ§§¥¥¨¨£¤

מריבים עליך קמו אם 

וגו' יריבי  את ה ' א)ריבה לה ]:(לה, לפרק תהלים  בכל[שימוש אמור ריבים בעלי עליך קמו אם .
וצנה . מגן  "החזק מן ה ' לוחמי, את "לחם מן י ' י "ה. שלו והשם ותנצחם. ימים ג ' בוקר 

IIתהלים IIשימוש

ּונׁשמה רּוח  נפׁש ׁשל ּדרג ֹות ְְֶֶֶַַָָָֹׁשלׁש

כמוֹ 2ּכ ל מי ה' ּת אמרנה י)עצמ וֹ תי :(לה, ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ת פ ' שמות  - קמ"ב.)רומה [זוהר ◌ַ◌ָהרוּ ח,](דף
עליה וׁש וֹ לט הזּ וֹ  הנּ פׁש  על ׁש ר וֹ כב ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶזהוּ 
היא והנּ פׁש  0צּ רי#, מה בּ כל ל ּה  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵוּ מאיר
את מוֹ ציאה היא הנּ ׁש מה, הזּ וֹ . לר וּ ח ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִכּ ּס א
לוֹ  וּ מאירה עליו וׁש וֹ לטת הזּ וֹ , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהר וּ ח
ּת לוּ יה רוּ ח ואוֹ תּה  החיּ ים, אוֹ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
האוֹ ר בּ אוֹ תוֹ  מּמ נּ ה ונאוֹ ר הזּ וֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ נּ ׁש מה
רוּ ח, בּ אוֹ תּה  ּת לוּ יה נפׁש  אוֹ תּה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר.
קׁש ר והכּ ל מּמ נּ ה, ונזּ וֹ נית מּמ נּ ה  ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ נאוֹ רה 

◌ָ◌ֶאחד .

לתוֹ #ועד עוֹ לה ֹלא זוֹ  עליוֹ נה ׁש נּ ׁש מה ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
כּ ל  נסּת ר הע ּת יקים, עּת יק ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְנביעת
ׁש ֹּלא מ0וּ ם מּמ נּ וּ , וּ מתמלּ את ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ סּת רים,
עדן, לגן  נכנסת ֹלא הזּ וֹ  הר וּ ח - ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵפוֹ סק
אלּ א ׁש וֹ רה ֹלא הר וּ ח וּ לעוֹ לם  נפ ׁש , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש היא

מתי0בת זוֹ  נפׁש  למעלה. וּ נׁש מה עדן , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְבּ גן
מתישבת) למּט ה.(לא הגּ וּ ף בּ תוֹ # ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מּה 

ואף  בּ אדם. נפרדים כּ # למ ּט ה הכּ ל זה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
עוֹ לה הנּ ׁש מה אחד, קׁש ר  ׁש כּ לּ ם  גּ ב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ַעל
נכנסת הרוּ ח ה בּ אר . נביעת לתוֹ # ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
מתי0בת הנּ פׁש  ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  עדן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלגן

הּק בר. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ תוֹ #

ׁש ּמ תי0בתואם  למעלה ה נּ פׁש  ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ה וּ א איפה בּ ּק בר, הגּ וּ ף ֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְבּ ת וֹ #

ק ׁש ה,ה ּק בר קלּפ ה אוֹ תּה  בּ תוֹ # אלּ א ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
כּ מ וֹ  זה והכּ ל ׁש לּ מּט ה, זוֹ  כּ מ וֹ  נפׁש  ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
קׁש ר והן נפרדוֹ ת , דּ רגוֹ ת ׁש ֹלׁש  ולכן ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶזה,
ׁש העצמ וֹ ת זמן וּ בכל  אחד. וסוֹ ד ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
נמצאת הזּ וֹ  הנּ פׁש  הּק בר, בּ תוֹ # ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצאוֹ ת
יראי  האמת דר # לי וֹ דעי  סוֹ ד  יׁש  כּ אן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָׁש ם.
למעלה מתעּט רת  ׁש הנּ ׁש מה בּ ׁש עה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵחטא.
עוֹ מדת והרוּ ח הּק דוֹ ׁש ה, העטרה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְבּ תוֹ #
- וּ זמ נּ ים וחדׁש ים בּ ׁש בּ תוֹ ת עליוֹ ן ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אוֹ ר
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יׁש אלוּ ני: לנפׁש י:יבידעּת י ׁש כוֹ ל טוֹ בה ּת חת רעה בּ חלוֹ תםיגיׁש לּ מוּ ני ואני ¨©§¦¦§¨¦§©§¦¨¨©©¨§§©§¦©£¦©£¨

תׁש וּ ב: חיקי על וּ תפלּ תי נפׁש י בצּ וֹ ם ענּ יתי שׂ ק ׁש י ליידלבוּ  כּ אח כּ רע §¦¨¦¥¦©©§¦§¦¨¦©¥¦¨§¥©§¨¦

מּת וֹ # י וֹ רדת ׁש הרוּ ח בּ ׁש עה הזּ וֹ , ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פׁש 
ונוֹ צץ, מאיר  עדן בּ גן לדוּ ר  העלי וֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהאוֹ ר 
בּ דּ יוֹ קן  וּ מת גּ לּ מת  הּק בר בּ תוֹ # עוֹ מדת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִהיא
אוֹ תן  וכל בּ ּת חלּ ה, הגּ וּ ף בּ תוֹ # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
וּ מׁש בּ ח וֹ ת די וֹ קן, בּ אוֹ תוֹ  ע וֹ לוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲעצמוֹ ת
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הוּ א. בּ רוּ # לּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַוּ מוֹ דוֹ ת

לה) כמ וֹ #.(תהלים מי ה ' ּת אמרנה עצמתי ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ּת אמרנה. א לּ א אוֹ מרוֹ ת, כתוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹלא

לרא וֹ ת,ואלמלא לעין רׁש וּ ת היתהנּת נה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ ׁש נּ כנסת בּ לּ ילה (כשיוצאת)ר וֹ אה ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

דּ מיּ וֹ ת כּ מוֹ  וּ זמנּ ים חד ׁש ים ולילוֹ ת ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת
את וּ מׁש בּ חוֹ ת מוֹ דוֹ ת הּק ברים גּ בּ י ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַעל
האדם בּ ני  ט ּפ ׁש וּ ת אבל  ה וּ א . בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מׁש גּ יחים וֹלא י וֹ דעים  ׁש ֹּלא אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמעכּ בת
חוֹ ׁש ׁש ים וֹלא  הזּ ה, בּ עוֹ לם עוֹ מדים מה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַעל
בּ עוֹ לם העלי וֹ ן הּמ ל# בּ כבוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש גּ יח
אוֹ תוֹ  בּ כב וֹ ד להׁש גּ יח  ׁש כּ ן כּ ל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה,
הדּ ברים ואי# עוֹ מד, מה ועל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמת ּפ ר ׁש ים.

ּבׁשעת – כמֹוְך מי ה' ּתאמרנה  עצמתי  ְְְִִַַַַָָָֹֹּכל
יתקרב ּו העצמֹות  הּמתים ְְְֲִִִֵַַָָָּתחּית

כמוֹ 2ּכ ל מי ה' ּת אמרנה י)עצמ וֹ תי :(לה, ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ואתחנן פ ' דברים  רס"ז :)[זוהר ◌ָ◌ְוהיוּ ](דף
ּפ תח, יצחק ר בּ י  וגוֹ '. האלּ ה (תהליםהדּ ברים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

מצּ יל לה) כמוֹ # מי ה ' ּת אמרנה עצמתי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ּפ סוּ ק  מגּ זלוֹ . ואבי וֹ ן ועני  מּמ נּ וּ  מחזק ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָעני
עצמתי  כּ ל הּק דׁש . בּ רוּ ח דּ וד אוֹ תוֹ  אמר ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶזה
ׁש אוֹ מר וֹ ת עצמוֹ ת ראה מי וכי  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹּת אמרנה,

ׁש הּק דוֹ ׁש ׁש ירה בּ זמן הזּ ה הּפ סוּ ק אלּ א ? ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הּמ תים, את להחיוֹ ת עתיד  הוּ א ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ רוּ #
העצמ וֹ ת להתקין  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְועתיד 
ׁש כּ תוּ ב  למקוֹ מן, ואחת  אחת כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוּ לקרב

לז) עצמוֹ ,(יחזקאל אל עצם עצמוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַוּת קרב וּ 
נח)וכתוּ ב אז (ישעיה יחליץ. ועצמתי# ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

ׁש ירה איזוֹ  ׁש ירה. לוֹ מר  הן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲעתיד וֹ ת
כמוֹ #אוֹ מר וֹ ת מי ה' ה 0ירה(מקדימים)? וזוֹ  , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ה יּ ם, על ישׂ ראל 0אמרוּ  מּמ ה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ַהמע לּ ה
הּק דוֹ ׁש  ה0ם את הזכּ ירוּ  ֹלא הם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

ׁש כּ תוּ ב מלּ ים, ׁש ֹלׁש  אחרי  טו)אלּ א  (שמות ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
את מק דּ ימים  הם וכאן ה'. בּ אלם כמכה ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִמי
מצּ יל  כמוֹ #. מי  ה' ׁש כּ תוּ ב הּק דוֹ ׁש , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַה0ם
הרע, מ יּ צר טוֹ ב יצר זה - מּמ נּ וּ  מחזק ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָעני
אבן, כּ מוֹ  הוּ א ּת ּק יף הרע ׁש יּ צר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

לו)כּ כּ תוּ ב האבן,(יחזקאל לב את והסרתי  ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
לכם ונתּת י ׁש כּ תוּ ב  בּ שׂ ר , הוּ א הּט וֹ ב ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְויצר

בּ שׂ ר. ◌ָ◌ָ◌ֵלב

הרׁשעים על להת ּפּלל  לאדם  ל ֹו ְְְִִֵַַָָָָָָאס ּור
העֹולם מן ְְִִֶַָָׁשּיס ּתּלק ּו

וגוֹ 'ואני שׂ ק לבוּ ׁש י  יג)ּב חלוֹ תם [זוהר:(ל, ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

וירא  פ ' בראשית  קה :)- ר בּ י ,](דף  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
כּ די  הרׁש עים על להתּפ לּ ל  לאדם לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

יכּ  וֹלא למ וּ טב  ׁש כּ תוּ ב ׁש יּ חזר וּ  לגּ יהנּ ם, נסוּ  ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌
לה) וגוֹ '.(תהלים שׂ ק  לבוּ ׁש י בּ חל וֹ תם ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואני

על  להתּפ לּ ל  לאדם לוֹ  אס וּ ר  רבּ י , ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
ׁש אלמלא הע וֹ לם, מן ׁש יּ סּת לּ ק וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים
העוֹ לם מן לתרח הוּ א  בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִסלּ קוֹ 
אברהם בא ֹלא זרה, עבוֹ דה עוֹ בד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
הי וּ , ֹלא ישׂ ראל וׁש בטי  לעוֹ לם, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָאבינוּ 
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ׁש חוֹ תי: קדר אם כּ אבל נכיםטוהתהלּ כּת י עלי נאספוּ  ונאספוּ  שׂ מחוּ  וּ בצלעי ¦§©¨§¦©£¤¥Ÿ¥©¦§©§¦¨§§¤¡¨¤¤§¨©¥¦

דּמ וּ : וֹלא קרעוּ  ידעּת י ׁש נּ ימוֹ :טזוֹלא עלי חרק מעוֹ ג לעגי כּ ּמ היזבּ חנפי אדני §¨©§¦¨§§¨§©§¥©£¥¨¨Ÿ¨©¦¥£Ÿ¨©¨

יחידתי: מכּ פירים מ$איהם נפׁש י הׁש יבה בּ עםיחּת ראה רב בּ קהל אוֹ ד% ¦§¤¨¦¨©§¦¦Ÿ¥¤¦§¦¦§¦¨¦§§¨¨¨§©

אהללךּ : עין:יטעצוּ ם יקרצוּ  חנּ ם שׂ נאי ׁש קר איבי לי ישׂ מחוּ  ֹלאכּ יכ אל ¨£©§¤¨©¦§§¦Ÿ§©¤¤Ÿ§©¦¨¦§§¨¦¦

יחׁש בוּ ן: מרמוֹ ת דּ ברי ארץ רגעי ועל ידבּ רוּ  אמרוּ כאׁש לוֹ ם ּפ יהם עלי ויּ רחיבוּ  ¨§©¥§©¦§¥¤¤¦§¥¦§©£Ÿ©©§¦¨©¦¤¨§

עינינוּ : ראתה האח יהו�כבהאח ּת רחק�ראיתה אל אדני ּת חרׁש  אל ¤¨¤¨¨£¨¥¥¨¦¨§Ÿ̈©¤¡©£Ÿ¨£¦§©

אֹלהיכגמּמ נּ י: למׁש ּפ טי והקיצה לריבי:'העירה ׁש פטניכדואדני ¦¤¦¨¦¨§¨¦¨§¦§¨¦¡©©Ÿ¨§¦¦¨§¥¦

יהו� לי:'אֹלהי�כצדק% ישׂ מחוּ  האחכהואל בלבּ ם יאמרוּ  אל §¦§§§Ÿ̈¡¨§©¦§§¦©Ÿ§§¦¨¤¨

בּ לּ ענוּ הוּ : יאמרוּ  אל בׁש תכונפׁש נוּ  ׁש וּ  ילבּ  רעתי שׂ מחי יחדּ ו ויחּפ רוּ  יבׁש וּ  ©§¥©Ÿ§¦©£¥Ÿ§©§§©§¨§¥¥¨¨¦¦§§Ÿ¤

עלי: הּמ גדּ ילים יהו�כזוּ כלּמ ה יגדּ ל תמיד ויאמרוּ  צדקי חפצי וישׂ מחוּ  ירנּ וּ  §¦¨©©§¦¦¨¨¨Ÿ§¦§§£¥¥¦§¦§Ÿ§¨¦¦§©§Ÿ̈

עבדּ וֹ :� ׁש לוֹ ם ּת הלּ ת%:כחהחפץ היּ וֹ ם כּ ל צדק% ּת הגּ ה וּ לׁש וֹ ני ¤¨¥§©§§¦¤§¤¦§¤¨©§¦¨¤

ֹלא והּת וֹ רה הּמ ׁש יח, וּ מל# דּ וד ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוהּמ ל#
והחסידים ה צּ דּ יקים אוֹ תם וכל  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנּת נה,
רבּ י  אמר  בּ עוֹ לם. הי וּ  ֹלא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהנּ ביאים
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש רוֹ אה כּ יון ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְיהוּ דה,

אוֹ תם מכּ ל  כּ לוּ ם בּ רׁש עים נמצא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
כּ תוּ ב  מה ׁש ני הענינים, ויּ בא וּ  ? ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌

וגוֹ '. סדוֹ מה מדרׁש הּמ לאכים כּ אן  (עד ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהנּ עלם)

IIתהלים IIזוהר 
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הרשעים לכלות

וגו' ה' לעבד  א)למנצח לו ]:(לו, לפרק  תהלים  הוא[שימוש שלו ושם בישא פתגמא  לכל טוב הוא  .
אמ"ת.

IIתהלים IIשימוש

ּכּבהמה עצמ ֹו את ו ׂשם אדם ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַַָָָָמי

ר ּב ה צדקת 2 ּת הוֹ ם  מׁש ּפ טי  אל ּכ הררי  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ה ' ת וֹ ׁש יע וּ בהמה  ז)אדם :(לו, ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

אמור פ ' ויקרא  צ"א .)[זוהר אוֹ ](דף כשׂ ב אוֹ  ◌ֶ◌ֶׁש וֹ ר
אּמ וֹ  ּת חת ימים ׁש בעת והיה יוּ לד כּ י  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵעז

ּפ תח, יוֹ סי ר בּ י לו)וג וֹ '. צדקת#(תהלים ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
אדם רבּ ה ּת הוֹ ם מׁש ּפ טי# אל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ הררי 
יׁש  הזּ ה  בּ ּפ סוּ ק ה'. תוֹ ׁש יע ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בהמה
כּ תר - צדק ראה, בּ א אבל בּ וֹ , ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתבּ וֹ נן
הרים אוֹ תם כּ מוֹ  - אל  כּ הררי  עליוֹ ן. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָקדוֹ ׁש 
אפרסמוֹ ן  הרי  ׁש נּ קראים קד וֹ ׁש ים ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
בּ הם להתק 0ר  עוֹ לה ׁש היא וּ מ0וּ ם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַז#.
לכּ ל , אחד בּ מׁש קל דּ יניה כּ ל ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ּת ה וֹ ם מׁש ּפ טי # רחמים . הדּ ין בּ אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
למּט ה י וֹ רד  רחמים ׁש הוּ א מ ׁש ּפ ט - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַר בּ ה 
על  וחס ע וֹ למוֹ ת, לתּק ן הדּ רגּ ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְלאוֹ תּה 
את לב7ם  בּ רחמים דּ ין ועוֹ שׂ ה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
אדם - רחמים ׁש הוּ א וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
אחד . בּ מׁש קל ל כּ ל ה'. ת וֹ ׁש יע ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בהמה
אדם ׁש הוּ א  מי ּפ ר ׁש וּ ה, הרי וּ בהמה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם

וּ בהמה אדם כּ בּ המה. עצמ וֹ  את דּ ין ושׂ ם - ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
- אדם הוּ א. אחד  בּ המה ודין (בראשיתאדם ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

זכר.יז) כּ ל  לכם יּמ וֹ ל  ימים ׁש מנת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶוּ בן

אּמ וֹ  ּת חת ימים ׁש בעת  והיה - ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה
א 0ה לקר בּ ן  ירצה והלאה ה0מיני ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִוּ מיּ וֹ ם
והרי  אחת, ׁש בּ ת עליהם ׁש ּת עבר כּ די ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַלה',

◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה.

ּבּצפֹון  ונׁשחטת עֹולה  ׁשּנקראת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָה ּטעם

ה'אדם תוֹ ׁש יע  ז)וּ בהמה שמות:(לו , - [זוהר ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

פקודי רל"ט.)פ ' ואמר,](דף  (ויקראּפ תח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
רבּ י ו) אמר העלה. היא העלה ּת וֹ רת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ַזאת

כּ תוּ ב לו)ׁש מע וֹ ן, וּ בהמה(תהלים אדם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
כּ נסת ׁש ל  וקׁש ר  על יּ ה ע וֹ לה ה'. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִתוֹ ׁש יע 
הבּ א, העוֹ לם בּ תוֹ # ׁש לּ ּה  ודבּ וּ ק ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
קדׁש  עוֹ לה נקראת אחד. הכּ ל  ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
ׁש עוֹ לה עוֹ לה, נקרא כּ # וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָקדׁש ים,
אחד  בּ קׁש ר  אחד הכּ ל להי וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתעּט רת
למעלה, למעלה ׁש עוֹ לה  וּ מ 0וּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה.
זכר ׁש ל  סוֹ ד העלה. ּת וֹ רת זאת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָכּ תוּ ב
ׁש בּ על  ותוֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה כּ אחד, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ נקבה
הבּ א העוֹ לם לתוֹ # ׁש עוֹ לה העלה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶּפ ה.
קדׁש  ודּ אי ׁש נּ קרא בּ תוֹ כוֹ , ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק0ר
הּק דׁש ים. קדׁש  היא העוֹ לה וגם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דׁש ים,
צפ וֹ ן, לצד  ׁש חיטתּה  ׁש ל  ה ּס דּ וּ ר כּ # ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
ּפ ה ׁש בּ על ּת וֹ רה ׁש הרי שׂ מאל, צד  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

IIתהלים IIזוהר 
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כּ ׁש ּמ תעוֹ רר רק אלּ א בּ חביבוּ ת , ע וֹ לה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָֹלא
ׁש כּ תוּ ב הצּ פוֹ ן , ב )צד  ּת חת(שיר שׂ מאלוֹ  ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌

עוֹ לה היא ואז  ּת חבּ קני. וימינ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְלראׁש י
וּ מתחבּ רת בּ ימין, וּ מתעּט רת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חביב וּ ת
קדׁש  ׁש ל מהּס וֹ ד מאיר  והכּ ל ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָבּ אמצע,
בּ רצוֹ ן  האדם , סוֹ ד מ ּת וֹ # וזה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דׁש ים,
י שׂ ראל . וּ בתפלּ ת הלויּ ם וּ בׁש ירת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
בּ סוֹ ד  ה ּק דׁש ים  קדׁש  ׁש עוֹ לה בּ ארנוּ , ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
רוּ ח וֹ ת ׁש 0ֹלׁש  מ 0וּ ם העליוֹ נה , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהר וּ ח
ׁש נּ קראת ּת ח ּת וֹ נה  ר וּ ח  כּ אחת. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְקׁש וּ רוֹ ת
ׁש נּ קראת בּ אמצע ׁש לּ פנים רוּ ח הּק דׁש , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַר וּ ח
הרוּ ח נקראת וכן וּ בינה. חכמה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַר וּ ח
ׁש יּ וֹ צאת ר וּ ח נקראת זוֹ  אבל ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ נה .
הרוּ ח וּ במים. בּ אׁש  כּ לוּ לה ה0וֹ פר, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמּת וֹ #
ׁש בּ ּה  בּ חׁש אי, נסּת רת ׁש היא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה,
הּפ נים וכל הּק דוֹ ׁש וֹ ת הר וּ ח וֹ ת כּ ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְעוֹ מדוֹ ת
לרוּ ח העוֹ לה חוֹ זרת כּ # וּ מ0וּ ם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְמאיר וֹ ת.
מק בּ לים הבּ המה מּס וֹ ד  כּ #, ואחר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש .
ּת וֹ # ׁש היא אחרת רוּ ח לק ׁש ר  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְונזּ וֹ נים,
כּ מ וֹ  וׁש ּמ נים, חלבים מאוֹ תם  ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌3◌ַהּט מאה,

מ הּק דׁש ים.ׁש נּ ת בּ אר . קדׁש  עוֹ לה כּ # 0וּ ם ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ עוֹ לם, ׁש לוֹ ם לעשׂ וֹ ת ה ּק ר בּ נ וֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְׁש אר 

הדּ ינים וּ בעלי  צדדים, מכּ ּמ ה (להתעבר )כּ לּ ם 3◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌
מּת וֹ #(להתעטר )להתערב נאוֹ רים ולהיוֹ ת ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌

קלּ ים, קדׁש ים נקראים להתבּ 7ם ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָרצ וֹ ן
למעלה למעלה מתעּט רים ׁש ֹּלא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
קלּ ים קדׁש ים הם ולכן  הּק ד ׁש ים, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְבּ קדׁש 
אבל  ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  מק וֹ ם, בּ כל  ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש חיטתם
אינ ּה  הּק דׁש ים, קד ׁש  ׁש ל סוֹ ד ׁש היא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָעוֹ לה,

קד ׁש . מעשׂ יה ׁש כּ ל הּק ר בּ נ וֹ ת, ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִכּ ׁש אר

כּ תוּ ב,בּ א  מה  ו)וּ ראה הכּ הן (ויקרא  ולבׁש  ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌
מיחדים לב וּ ׁש ים אלּ וּ  בד. ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִמדּ וֹ 
וכתוּ ב  לקד0ה. מיחד יחידי, - בּ ד ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִלקד 0ה.

טז) את(שם בּ ּמ ים ורחץ הם קדׁש  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִבּ גדי
הּט עם מה וּ לב ׁש ם. קדש )בּ שׂ רוֹ  אלּ א(זה ? ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

קדׁש  ׁש היא ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  הדּ בר ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַסוֹ ד
בּ קדׁש  וּ מתעּט רת עוֹ לה ׁש כּ לּ ּה  ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דׁש ים,
מפנה כּ # ואחר אחד , בּ קׁש ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דׁש ים
הכּ ל , ׁש ּמ ט ּמ את הּט מאה רוּ ח ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעבירה
הּמ קדּ ׁש , לתוֹ # תתקרב וֹלא תׁש ֹלט ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
י 0אר והכּ ל הּק ד0ה, צדדי מכּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ְותעבר

יחידה. בּ קד0ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֶֹקדׁש 

ׁש כּ תוּ ב ואמר נאמר, הרי ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
עוֹ לה וכ# ה '. תוֹ ׁש יע וּ בהמה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם
- בּ המה ודּ אי . אדם ׁש ל מצּ ד האדם, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָסוֹ ד
כּ י  אדם כּ תוּ ב כּ # וּ מ0וּ ם הבּ המה. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד
קרבּ נוֹ  ׁש זּ ה ודּ אי, אדם מ כּ ם. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַיקריב 
ואחר אדם. ׁש ל  בּ סוֹ ד קׁש ר לקׁש ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
אדם ׁש ל בּ סוֹ ד  הוּ א והכּ ל  הבּ המה, מן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָכּ #
אדם לּק רבּ ן, ׁש צּ רי# הּס וֹ ד  וזהוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בהמה.
כּ ׁש בּ רא וּ ראה, בּ א ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בהמה
- עשׂ ה כּ # העוֹ לם, את הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

וּ בהמה. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאדם

ה ּוא ותחּתֹונים עלי ֹונים ׁשל העֹולם ְְְִִִֶֶַָָק ּיּום 
וׁשם האדם ה ּוא ה ּבריאה ּומבחר ְְְְִֵַָָָָָָָֻקרּבן

ָָאדם

ה 'אדם  ת וֹ ׁש יע ז)וּ בהמה  ויקרא:(לו , - [זוהר ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

תזריע  פ' מ"ח.)– יצחק,](דף  ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
עליוֹ נים ׁש ל העוֹ לם ק יּ וּ ם ראה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל הנּ חת קר בּ ן, הוּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים

אתבּ  לפניו להקריב רא וּ י וּ מי ה וּ א. רוּ # ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
הזּ וֹ  מן הנּ חת ׁש יּ קר  אדם, זה א וֹ מר הוה ? ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

כּ י  אדם כּ תוּ ב, הנּ ה כּ #, אם לוֹ , אמר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַהכּ ל.
בּ שׂ ר וֹ  בעוֹ ר  והיה וגוֹ ', בּ שׂ ר וֹ  בעוֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
לטהר צרי # זה את לוֹ , אמר צרעת. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְלנגע

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש ה וּ א ׁש ּמ י מהכּ ל, יוֹ תר הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
כּ #. יׁש ב  ֹלא כּ לּ ם, ׁש ל עליוֹ נה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרגּ ה
ה כּ הן. אל והוּ בא בּ אדם, כּ תוּ ב כּ # ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
מי  ׁש כּ ל והוּ בא. אלּ א כתוּ ב, ֹלא  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָוּ בא
לפני  להקריבוֹ  בּ וֹ  מתחיּ ב אוֹ תוֹ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ אה
כּ #. תׁש ב  ֹלא הּק ד וֹ ׁש ה ׁש הדּ מוּ ת ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ הן,
וגוֹ ', נגע בוֹ  יהיה כּ י  א0ה אוֹ  איׁש  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוכתוּ ב
בּ הרת בּ שׂ רם בעוֹ ר יהיה כּ י  א0ה א וֹ  ֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְואיׁש 
והרי  לוֹ , אמר והוּ בא. בּ הם  כתוּ ב וֹלא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ '.

יב )כּ תוּ ב מ ׁש ה(במדבר  זה כּ י  מׁש ה, והאיׁש  ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌
אדם נקרא ֹלא לּמ ה ל וֹ ,האי ׁש , אמר  ? ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב  ל ּמ ל#, עבד ׁש נּ קרא ֹלא(שם)מ0וּ ם ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מׁש ה. עבדּ י א)כן ואף (יהושע  עבדּ י . מׁש ה ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אמר ׁש לּ מעלה. אדם כּ לּפ י  איׁש  נקרא  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ #
כּ תוּ ב הרי  כּ #, אם טו)לוֹ , איׁש (שמות ה' ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ה' סוֹ ד  לוֹ , אמר  אדם. כתוּ ב  ו ֹלא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה ,
בּ יניהם אני כּ # אם לוֹ , אמר  (יושב )ליראיו . ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

זכיתי . ֹלא הזּ ה וּ בּמ קוֹ ם בּ כּ ל, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִהוֹ ׁש יבוּ 

למדּת י אמר ׁש אני אבּ א , לר בּ י ל # לוֹ , ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הל# לגלּ וֹ ת. מנת על  ׁש ֹּלא ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
ד וֹ ר ׁש  ׁש היה אוֹ תוֹ  מצא אבּ א, רבּ י  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵאצל

מעלה ׁש ל ׁש למ וּ ת נקראת מתי (של ואוֹ מר: ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ כ ּס א,הכל ) הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש יּ וֹ ׁש ב  ?ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

ׁש למוּ ת, נמצאת  ֹלא בּ כּס א, יוֹ ׁש ב  ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְועד
א)ׁש כּ תוּ ב  דּ מ וּ ת(יחזקאל הכּ ּס א  דּ מוּ ת ועל ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌

מׁש מע  מלמעלה. עליו אדם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ מראה
הכּ ל . וּ ׁש למוּ ת הכּ לל ׁש הוּ א אדם , ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש ּמ צאתי  הרחמן בּ רוּ # יהוּ דה, רבּ י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ה' כּ תוּ ב  הרי  כּ #, אם לוֹ , אמר בּ זה . ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְאוֹ ת#
ל וֹ , אמר אדם. כתוּ ב וֹלא מלחמה, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאיׁש 
נמצאת ֹלא ׁש ם ראה, בּ א ׁש אל ּת . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָיפה
אי ׁש . נקרא כּ # וּ מ0וּ ם הכּ ל, ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת
הכּ ל , ׁש ל והכּ לל הכּ ל ׁש למוּ ת כּ אן ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲאבל

עליו, קרא אדם. נקרא כּ # קיט )מ0וּ ם (תהלים ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
עוֹ ד  וכסף. זהב מאלפי  ּפ י# ּת וֹ רת לי  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִטוֹ ב

כּ תוּ ב  לוֹ , לו)אמר וֹלא(שם  וּ בהמה, אדם ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
וֹלא ל וֹ , אמר וּ בהמה. איׁש  והרי כתוּ ב ! ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

יא)כּ תוּ ב אבל (שמות בּ המה. ועד למאי ׁש  ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב מה כּ מוֹ  וּ בהמה , אדם 0כּ תוּ ב ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ה) א האזוֹ ב (מלכים  עד  בּ לּ בנ וֹ ן אׁש ר  הארז ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִמן
ׁש לּ וֹ קח הוּ א, הכּ תוּ ב דּ ר # בּ ּק יר. יצא ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
כּ אן  אף מכּ לּ ם. והנּ מוּ # מכּ לּ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן
- מהכּ ל  והנּ מוּ # אדם, - הכּ ל ׁש ל ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן

כּ תוּ ב והרי לוֹ , אמר  ב )בּ המה. (בראשית ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
בּ א ל וֹ , אמר האדמה. את לעבד אין ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְואדם
בּ ׁש ביל  אלּ א אינוֹ  0בּ עוֹ לם מה ׁש כּ ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ראה
נראים ו ֹלא מתקיּ מים בּ גללוֹ  וכ לּ ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
אוֹ תוֹ  ׁש יּ בא עד התעכּ ב וּ  וכ לּ ם ֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אדם. שׂ יח(שם)ׁש נּ קרא וכל ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌
עד  טרם: וגוֹ '. בארץ יהיה טרם ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַה7דה
נראתה ׁש ֹּלא מ0וּ ם כּ תרגּ וּ מוֹ . ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא,
אין. ואדם ׁש כּ תוּ ב זה וּ  העלי וֹ נה. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהדּ מוּ ת
הדּ מ וּ ת ׁש ל בׁש בילּה  התעכּ ב וּ  כּ לּ ם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,

ׁש נּ ראתה. עד ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַהזּ את

נראתה וּ מ)וּ ם ֹלא הזּ וֹ (נבראה)כּ # הדּ מ וּ ת  ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
זהוּ  לּה . ׁש ראוּ יה בּ דּ מוּ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א 

האדם,(שם)ׁש כּ תוּ ב את אֹלהים ה' ויּ יצר  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש למ וּ ת ׁש הוּ א ׁש בּ ארנוּ , כּ מ וֹ  מלא, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם

הכּ ל . ׁש ל והכּ לל ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַהכּ ל

לעם אסּור ידיו ּפֹורׂש ׁשה ּכהן ְֵֵֶַָָָָָָָֹּבׁשעה
ּבֹו ְְִֵַלהס ּתּכל 

ה'אדם תוֹ ׁש יע  ז)וּ בהמה במדבר:(לו , - [זוהר ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌

נשא  פ' קמ"ז .)– רבּ י ](דף  אמר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,
בּ ן  אלעזר רבּ י לפני  י ׁש בּת י אחד יוֹ ם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיוֹ סי ,
ר בּ י , אמרּת י, אוֹ תוֹ , וׁש אל ּת י  ׁש מעוֹ ן ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
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אֹלהיםח:�יהו� חסדּ % יּ קר יחסיוּ ן:'מה כּ נפי% בּ צל אדם וּ בני §Ÿ̈©¨¨©§§¡¦§¥¨¨§¥§¨¤¤¡¨

ׁש אמר  דוד ראה לו)מה וּ בהמה(תהלים אדם  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ה' ל ּמ התוֹ ׁש יע בּ המה מילא, אדם אמר? ? ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

- זכ וּ  בּ מנין. ה וּ א  הכּ ל ׁש אלּת , יפה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָלוֹ ,
בּ המה. - זכוּ  ֹלא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָאדם.

אמראמרּת י , רוֹ צה. אני הדּ בר  ס וֹ ד רבּ י, ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ראה, וּ בא נאמר, ה כּ ל ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֱ◌ֶֹ◌ַלוֹ ,
אדם, לי שׂ ראל  קרא ה וּ א  בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
והכּ ל  בּ המה, להם וקרא  ׁש לּ מעלה, ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ְכּ דגמה
צאן  צאני  ואּת ן ׁש כּ תוּ ב  אחד, ֹ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ פסוּ ק 

וגוֹ '. לד )מרעיתי  צאן (יחזקאל צאני ואּת ן ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִֹ◌ֹ
הרי  - אּת ם אדם בּ המה. הרי - ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמרעיתי
וּ מ0וּ ם וּ בהמה, אדם נקראוּ  וי שׂ ראל  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם.

ה'. תוֹ ׁש יע וּ בהמה אדם סוֹ ד זה ועוֹ ד ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌
ֹלא ׁש לּ מעלה, כּ דגמה אדם - זכ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר,
בּ זמן  מתבּ רכים וכ לּ ם בהמה, נקראוּ  - ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָזכוּ 
ׁש לּ מּט ה. וּ בהמה ׁש לּ מעלה אדם  - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד 
זהוּ  בּ ישׂ ראל. בּ הם יׁש  ׁש הכּ ל ׁש כּ ן  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוכל

ה'. תוֹ ׁש יע וּ בהמה אדם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב

עד וּ בא  למּט ה נמצאת ֹלא הבּ רכה  ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
וּ מ 0נּ מצאה למעלה, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת ּמ צא
כּ # ּת לוּ י  והכּ ל  נמצאת, למּט ה גּ ם - ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

ׁש כּ ת וּ ב לט וֹ ב , וּ לרע. ב )לטוֹ ב אענה(הושע  ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
לרע, הארץ. את יענוּ  והם ה0מים ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת

כד )ׁש כּ תוּ ב  הּמ ר וֹ ם(ישעיה צבא על ה' יפקד ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
האדמה. על האדמה מלכי ועל ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּמ רוֹ ם

זהאמר בּ גלל יהוּ דה, פתחר בּ י הזו  (התפארת ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
להתבּ ר #בו) סתם, להם, אמוֹ ר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָכּ תוּ ב

כּ ה ׁש כּ תוּ ב כּ אחד , כּ לּ ם ותחּת וֹ נים ֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
י שׂ ראל  בּ ני  את כּ # ואחר בּ ּת חלּ ה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְתברכ וּ 
כּ אחד . כּ לּ ם להתבּ ר# סתם, להם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָאמ וֹ ר 
יאר למּט ה . - וי ׁש מר # למעלה. - ה' ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְיברכ#

ה' י 7א למּט ה. - ויחנּ ךּ  למעלה. - ּפ ניו ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָה'
למּט ה. - ׁש לוֹ ם ל# וישׂ ם למעלה. - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָּפ ניו

כּ אחד ר בּ י  מתבּ רכים כּ לּ ם אמר, אבּ א ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
חקוּ קוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ עשׂ רים
כּ אן, ונסּת ר ׁש נּ כלל ה ּק דוֹ ׁש  ה0ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל
מתבּ רכים. כּ לּ ם אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְבּ עשׂ רים
בהם נמצא ׁש ֹּלא רחמים, ּת וֹ # רחמים  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְוהם

וֹלא אלי#דּ ין. ּפ ניו ה' י7א כּ תוּ ב והרי ?! ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
כּ די  ויעביר יסלּ ק  - י7א  אבּ א, רבּ י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

כּ לל . דין יּמ צא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

י וֹ סי למדנוּ , רבּ י ׁש הכּ הן אמר  בּ ׁש עה , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌
להסּת כּ ל לעם אסוּ ר  ידיו, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵּפ וֹ רשׂ 

בידיו  ׁש וֹ רה ׁש -כינה  מ-וּ ם רבּ י בּ וֹ , אמר . ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מה אז רוֹ אים, ׁש ֹּלא כּ יון כּ #, אם  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,

כּ תוּ ב ׁש הרי להם, לג )אכּפ ת ֹלא(שמות כּ י  ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
אבל  ר וֹ אים, ֹלא בּ ח יּ יהם וחי, האדם ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִיראני

ר וֹ אים ׁש ה 0םבּ מיתתם מ0וּ ם לוֹ , אמר ? ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
האדם וצרי# ידיו , בּ אצבּ עוֹ ת  רמוּ ז ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ֹלא ׁש כינה, רוֹ אה ׁש ֹּלא גּ ב על אף ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִלפחד.
כּ די  הכּ הנים, ׁש ל היּ דים על להס ּת כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָצרי#

ה0כינה. אל בחצּפ ה י ּמ צא ֹלא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש העם 

ה ּקדֹוׁשים האב ֹות  עם הרא ׁשֹון ְִִִַָָָָָאדם

ּב צל מה אדם וּ בני אֹלהים  חסדּ   יּ קר ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

יחסיוּ ן ח)ּכ נפי  פ ':(לו , בראשית  – [זוהר ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

נז :)בראשית  ח יּ יא,](דף ר בּ י היּ וֹ ם אמר  עד ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌
האבוֹ ת  את ורוֹ אה  הרא ׁש וֹ ן אדם  ע וֹ מד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה
וּ מראה חטאוֹ , על וּ מוֹ דה בּ י וֹ ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַּפ עמים
בּ כבוֹ ד  בּ וֹ  ׁש היה  מקוֹ ם אוֹ תוֹ  את  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
הצּ דּ יקים א וֹ תם כּ ל  ורוֹ אה  והוֹ ל # ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן,
אוֹ תוֹ  את וירׁש וּ  מּמ נּ וּ  ׁש יּ צאוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוחסידים
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תׁש קם:ט עדני% ונחל בּ ית% ׁש ן מדּ  נראהיירוין בּ אוֹ ר% חיּ ים מקוֹ ר עּמ % כּ י ¦§§ª¦¤¤¥¤§©©£¨¤©§¥¦¦§§©¦§§¦§¤

מוֹ דים האב וֹ ת וכל עדן. ׁש בּ גן עלי וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָכבוֹ ד 
לו)ואוֹ מרים, אֹלהים(תהלים חסדּ # יּ קר  מה ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֱ◌ִ◌

יחסי וּ ן. כּ נפי# בּ צל  אדם ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בני

העוֹ לם:א וֹ רוֹ ת ׁש נּ ברא טרם  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִשנבראוּ 
אוֹ ר ּת וֹ רה, אוֹ ר הם: ואלּ וּ  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה.
אוֹ ר הכּ בוֹ ד, כּ ּס א  א וֹ ר  עדן, גּ ן אוֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ֵגּ יהנּ ם,
ׁש ל  אוֹ ר וֹ  ּת ׁש וּ בה, אוֹ ר הּמ קדּ ׁש , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית

.מׁש יח ָ◌ִ◌ַ◌

אוֹ רּכ י  נראה ּב אוֹ ר   ח יּ ים מק וֹ ר (לו ,ע ּמ   ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

צו:י) פ ' – ויקרא  - ל"ד.)[זוהר את](דף  ◌ֶ◌ַקח 
רבּ י  הבּ גדים. ואת אּת וֹ  בּ ניו ואת ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַאהרן

ּפ תח, בּ אוֹ ר!חיּ יא חיּ ים  מקוֹ ר  ע ּמ ! כּ י ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌
א וֹ ר ה0מן נראה  זה - חיּ ים מקוֹ ר  עּמ # כּ י . ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

לעוֹ למים, פוֹ סק ואינוֹ  ׁש 0וֹ פע ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן
הכּ ל . ׁש ל העלי וֹ נה החכמה בּ תוֹ # ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש 0רוּ י
נפרד  וֹלא ׁש רוּ י, עּמ # ע ּמ #, כּ י ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
מקוֹ ר הכּ ל . ׁש ל בּ חביבוּ ת לע וֹ למים, ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִמּמ #
החיּ ים, וּ מעין  מק וֹ ר  ׁש היא מ0וּ ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים,
את וּ להדליק  העלי וֹ ן לעץ ח יּ ים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
חיּ ים, עץ נקרא העץ  אוֹ תוֹ  זה ועל ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַהנּ ר וֹ ת.
מקוֹ ר אוֹ תוֹ  מ0וּ ם ונׁש ר ׁש  ׁש נּ טוּ ע ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהאילן
- בּ א וֹ ר # אוֹ ר. נראה בּ אוֹ ר # זה ועל  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים.
לבא, לעתיד לצּ דּ יקים ׁש גּ נוּ ז האוֹ ר  ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶזה

א)ׁש כּ תוּ ב  כּ י (בראשית האוֹ ר את אֹלהים ויּ רא ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
להאיר י שׂ ראל עתידים אוֹ ר וּ מאוֹ ת וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵטוֹ ב.

הבּ א. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

זהדּ בר - וגוֹ ' חיּ ים מקוֹ ר  עּמ # כּ י  אחר ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
עליוֹ ן  עץ  ׁש הוּ א  הוּ א, בּ רוּ # ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
מה הצּ דדים. כּ ל  את ׁש אוֹ חז הגּ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אמצע

אוֹ תוֹ הּט עם בּ וֹ  ׁש אח וּ ז מ0וּ ם (באותו)? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
עליוֹ נוֹ ת בּ עטר וֹ ת אוֹ תוֹ  וּ מעּט ר חיּ ים, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמקוֹ ר 

על  בּ נּה  את ׁש ּמ עּט רת אם כּ מוֹ  הגּ ן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְסביב
ׁש כּ תוּ  זהוּ  ג )ב הכּ ל. וּ ראינה(שיר צאינה  ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

מקוֹ ר ע ּמ # כּ י כּ # וּ מ0וּ ם וגוֹ '. ציּ וֹ ן ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ נוֹ ת
אוֹ ר. נראה בּ אוֹ ר# זה ועל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים,

זהר בּ י  - חיּ ים מקוֹ ר עּמ # כּ י אמר , יצחק ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
כּ הן  כּ נגדּ וֹ  למעלה, ה גּ ד וֹ ל ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
ׁש מן  הכּ הן מׁש ּפ יע  כּ # מ 0וּ ם למּט ה. ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָגּ דוֹ ל
מנוֹ ר וֹ ת וּ מדליק  למּט ה עלי וֹ ן קדׁש  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִמׁש חת 
ׁש ל  בּ ׁש למוּ ת ׁש לם הגּ דוֹ ל ׁש הכּ הן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
על  וּ להתעּט ר העלי וֹ נים, היּ מים ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש בעת
לכּ הן  מלּ וּ אים ימי  ׁש בעה זה  כּ נגד  ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַהכּ ל.
ועל  ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  הכּ ל ׁש יּ ּמ צא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
כּ די  ההׁש למה, ימי  נקראוּ  ה ּמ לּ וּ אים ימי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶזה
האחרים היּ מים בּ ׁש אר הכּ הן ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ׁש ּת לּ ם
ימי  נקראים ואלּ ה כאחד. ׁש בעה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש לים
ׁש אר בּ וֹ  ׁש אוֹ חזים מ0וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִמלּ וּ אים,

אוֹ מר זּ ה  מה ׁש כּ ׁש הכּ הן האחרים. ? ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌
מתעוֹ ררים האחרים ׁש אר  כּ ל ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמתע וֹ רר,
מוֹ עד  אהל וּ מ ּפ תח  כּ תוּ ב, כּ # וּ מ0וּ ם  ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִעּמ וֹ .
ודּ אי , ימים ׁש בעה וגוֹ '. מֹלאת י וֹ ם עד ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוגוֹ ',
כּ מ וֹ  בּ כּ ל למּט ה הכּ הן מתעּט ר ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז
ׁש ּמ תעוֹ רר ׁש בּ ׁש עה מ 0וּ ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .
ידוֹ  על יתעוֹ רר וּ  ה כּ ל ׁש לּ מּט ה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ הן
וּ למּט ה. למעלה ברכוֹ ת ויּמ צא וּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

מ ׁש הר בּ י  ׁש ּמ ׁש ח 0וֹ נה מה אמר, אבּ א  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
אהרן  הבּ ן את ׁש הוּ א מ0וּ ם אלּ א ? ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌

אוֹ תוֹ  באותו)ׁש ל החיּ ים,(אחוז  מקוֹ ר  מקוֹ ם ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
סג )וכתוּ ב זר וֹ ע (ישעיה מׁש ה לימין מוֹ לי# ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌

ימי  אוֹ תם כּ ל  ׁש ּמ ׁש  וּ מׁש ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִּת פאר ּת וֹ .
אהרן. עם הכּ ל להׁש רוֹ ת ֹ◌ֲ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמלּ וּ אים ,

אלעזר.ר בּ י  רבּ י  לפני י וֹ ׁש ב היה  חזקיּ ה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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לוֹ  ׁש נּ ברא אמר  טרם נבראוּ  אוֹ רוֹ ת  כּ ּמ ה , ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
א וֹ ר הם: ואלּ וּ  ׁש בעה. ל וֹ , אמר  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם?
כּ ּס א  אוֹ ר  עדן, גּ ן  אוֹ ר גּ יהנּ ם, אוֹ ר  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ָּת וֹ רה,
ּת ׁש וּ בה, אוֹ ר  הּמ ק דּ ׁש , בּ ית אוֹ ר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהכּ בוֹ ד,
בּ טרם  נבראוּ  ואלּ ה מׁש יח. ׁש ל  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶאוֹ רוֹ 
וּ מאוֹ רוֹ ת  א וֹ רוֹ ת ׁש בעה הע וֹ לם. ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא

באהרן  מנוֹ ר וֹ תׁש נּ אחזוּ  מדליק והוּ א , ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
למּט ה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ עלה

ּומה ה ּדעת עץ חטא ׁשל  החטא  ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַמעׂשה 
נחׁש ׁשל ועֹונ ׁשֹו ה ּגֹורם ְְֵֶַָָָָהיה 

אל־אל־ ּת ב וֹ אני  ויד־ רׁש עים גּ אוה רגל  ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

יב )ּת נדני פ ':(לו, ח "א  [זוהר ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌

לה :)בראשית ל "ד](דף סימן מהשמטה  השלמה 

מן  הנּ קבה ונׁש מת הזּ כר, מן ה זּ כר  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מת
ה ׁש הל # והינוּ  חוּ ה.הנּ קבה, אחרי נּ חׁש  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

אסית נּ ה הצּ פ וֹ ן, מן ונׁש מתּה  הוֹ איל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר:
ׁש היתה ההסתה וּ מה ׁש בּ אמהרה. מ0וּ ם ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

הּמ עשׂ ה היה אי# ּת למידיו: ׁש אלוּ  ?עליה. ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
כּ ל  עם קׁש ר הר ׁש ע סמא"ל להם: ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
ׁש אמר מ0וּ ם רבּ וֹ , על מעלה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִצבאוֹ ת
וּ בעוֹ ף  היּ ם בדגת וּ רדוּ  הוּ א בּ ר וּ # ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
להחטיאוֹ  אוּ כל היא# אמר, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים.

מ לּ פניו  חילוֹ תיו וּ לגרׁש וֹ  כּ ל עם ירד ? ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
ה וּ א וּ מי כּ מוֹ תוֹ . חבר  בּ ארץ לוֹ  ?וּ בּק ׁש  ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

וּ בא עליו רכב גּ מל. דּ מוּ ת לוֹ  והיה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָנחׁש ,
אמר כּ י אף  ל ּה : אמר  הא0ה. אצל ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵלוֹ 
אמר, הגּ ן. עץ מכּ ל תאכלוּ  ֹלא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֱאֹלהים
היא. ׁש ּת גרע כּ די ואוֹ סיף, יוֹ תר ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲאבּק ׁש 
אׁש ר הדּ עת מעץ - אלּ א מנענוּ  ֹלא ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאמרה:

מ ּמ נּ וּ  תאכל וּ  ֹלא א ֹלהים אמר הגּ ן ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ תוֹ #
ׁש ני  והוֹ סיפה ּת מתוּ ן. ּפ ן  בּ וֹ  תגּ עוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
ה גּ ן  בּ תוֹ # אׁש ר העץ מּפ רי אמרה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדברים.
ל ּה  נאמר וֹלא תאכלוּ , ֹלא אֹלהים ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָאמר
ּפ ן  בּ וֹ  תגּ עוּ  ֹלא ואמרה, הדּ עת. מעץ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א

◌3◌ְּת מתוּ ן.

הר ׁש ע מה  סמא"ל  ונגע עשׂ ה הל# ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ואוֹ מר: צוֹ וח האילן והיה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ אילן,

לו) רׁש עים(תהלים  ויד  גּ אוה רגל ּת בוֹ אני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַאל
רׁש עים ויד  ׁש נּ אמר בּ י, ּת גּ ע אל ּת נדני, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַאל
נגעּת י  הרי  לא 0ה: ואמר הל# ּת נדני. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַאל
וֹלא בּ אילן ּת גּ עי  אּת  אף מּת י , וֹלא ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ אילן
בּ אילן, ונגעה הא0ה הלכה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָתמ וּ תי .
אמרה: כּ נגדּ ּה . בּ א הּמ ות מלא# ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוראתה
ה וּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  מתה, אני  עכׁש ו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאוּ לי
אלּ א לאדם, ונוֹ תנּה  אחרת א0ה לוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶעוֹ שׂ ה
- נמוּ ת אם עּמ י. ׁש יּ אכל לוֹ  גּ וֹ רמת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲהריני
ׁש נינוּ . נחיה - נחיה ואם ׁש נינוּ , ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָנמוּ ת
נתּפ ּק ח וּ  לבעלּה . גּ ם ונתנה מ ּפ רי וֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְולקחה
מה ל ּה : אמר  ׁש נּ יו. וקהוּ  ׁש ניהם ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵעיני 

ׁש נּ י  ׁש ּק הוּ  כּ ל ׁש האכלּת ני ׁש נּ י  קהוּ  כּ # ? ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  אמת, בּ דין לוֹ  י ׁש ב ט )הבּ ריּ וֹ ת. (שם ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ואמר לאדם קרא צדק. ׁש וֹ פט לכּס א  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָיׁש ב ּת 
מּפ ני  בּ רחּת  לּמ ה קל#לוֹ : את לוֹ : אמר  ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌

כּ י  ואירא  עצמוֹ תי, ורעדוּ  בּ גּ ן, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
- אנכי עירם כּ י  ואחבא . אנכי  ◌ִֹ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָֹ◌ֵעירם
עירם כּ י מצּ וּ וּ יי, - אנכי  עירם כּ י ֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ִמּפ עלי .

ואחבא. מּמ ע שׂ י, - ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ָאנכי 

אדםמה  ׁש ל לבוּ ׁש וֹ  צּפ רן,היה ׁש ל ע וֹ ר  ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌
ערם, עצמוֹ  ראה מעליו. ֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהפׁש יטוֹ 

IIתהלים IIזוהר 
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אמר אּת ה. עירם כּ י ל # הגּ יד  מי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 
ׁש ל  ר בּ וֹ נוֹ  הוּ א: בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם
ל#, חטאתי  ׁש ּמ א לב דּ י כּ ׁש הייתי  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ לם,
הדּ יחה היא  לי  ׁש הבאת הא0ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
נתּת ה אׁש ר  הא0ה ׁש נּ אמר מ דּ ברי #, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאוֹ תי
ל ּה  אמר העץ. מן לּ י נתנה הוא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִעּמ די
ׁש חטאת, דּ יּ # ֹלא הוּ א: בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

לאדם ׁש החטאת לפניו :אלּ א אמרה ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לחטא ה0יאני  הנּ חׁש  עוֹ לם , ׁש ל ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִר בּ וֹ נוֹ 
גּ זר וֹ ת עליהם וגזר  ׁש ל ׁש ּת ם הביא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלפני #.
והּפ יל  וּ מות, קללוֹ ת וּ ׁש ֹלׁש ים ּת ׁש עה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִדּ ין .
קד 0תם מּמ קוֹ ם ׁש לּ וֹ  הכּ ת ואת  ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְסמא"ל 
וארר וּ  נחׁש , ׁש ל רגליו וקצּ ץ ה0מים, ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמן
עליו  וּ פקד בּ המה, וּ מכּ ל  ח יּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל
ׁש בע  אחר  ע וֹ ר וֹ  את מפׁש יט ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה

ע"כ . ◌ִ◌ָׁש נים:

IIתהלים IIזוהר 
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עולה:אלז בּ עשׂ י ּת קנּ א אל בּ ּמ רעים ּת תחר אל מהרהבלדוד כחציר כּ י §¨¦©¦§©©§¥¦©§©¥§Ÿ¥©§¨¦¤¨¦§¥¨

לשכור 

וגו' במרעים  תתחר א)אל לז]:(לז, לפרק תהלים עליו[שימוש ואמור מים בו  ושים כוס קח לשכור . .
א"ה . הוא שלו  ושם ומקיץ יינו יפוג ומיד יתיה ואשקי  ואפוהי  רישיה על והב שם עם המזמור זה

ה"א . בגימטריא ויעזרם  מן ה' תתחר, "אל מן א '

IIתהלים IIשימוש

מק ּנא ׁשאינֹו מי  – עולה  ּבעׂשי  ּתק ּנא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹאל
לאוים ׁשלֹוׁשה על עֹובר ר ׁשע ְְֲִֵֵַַָָָָּבמעׂשי 

ּת ק נּ א לדוד  אל ּב ּמ רעים ּת תחר  אל  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

עולה א)ּב עשׂ י  בראשית:(לז, - [זוהר ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ויחי רלח:)פ' ּפ גׁש וּ ](דף  הוֹ לכים, ׁש הי וּ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵעד
לקּפ וֹ טקיּ א ה וֹ ל# ׁש היה  תינ וֹ ק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
אמר רוֹ כב. אחד  וזקן החמוֹ ר, ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵמאחרי
את לי אמר  בּ ני, תינוֹ ק, לאוֹ תוֹ  זקן  ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָאוֹ תוֹ 
רד  אלּ א  אחד, אינוֹ  ּפ סוּ קי  לוֹ , אמר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְּפ סוּ ק#.
ל וֹ , אמר  ל #. ואמר  לפני# ארכּ ב אוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה
ׁש אׁש קל  תינוֹ ק, ואּת ה זקן אני ר וֹ צה , ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶֹלא
ל ּמ ה אז כּ #, אם לוֹ , אמר  עּמ #. עצמי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת

ּפ סוּ ק  בּ דּ ר #.ׁש אל ּת  ׁש נּ ל# כּ די לוֹ , אמר ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רוֹ כב  ׁש הוּ א זקן, א וֹ ת וֹ  ׁש ל רוּ חוֹ  ּת ּפ ח ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר,
ׁש קוּ ל  יהיה ׁש ֹּלא ואמר דּ בר , יוֹ דע  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוֹלא

זק  מאוֹ תוֹ  נפרד  בּ דּ ר #.ע ּמ י . לוֹ  והל# ן ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

קרב ּכ ׁש ה גּ יעוּ  יצחק , ור בּ י יהוּ דה ר בּ י  ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
להם וסח אוֹ תוֹ  ׁש אל וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליהם.
יפה יהוּ דה, רבּ י לוֹ  אמר הּמ עשׂ ה. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶאת
דּ בר ונׁש מע כּ אן ונׁש ב עּמ נוּ  ל # ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָעשׂ ית ,
אכלּת י  ׁש ֹּלא עיף, אני להם, אמר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִמּפ י#.
התרח ׁש  לוֹ . ונתנוּ  לחם הוֹ ציאוּ  הזּ ה. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַהיּ וֹ ם
עץ. ּת חת דּ ּק יק מים מעין וּ מצאוּ  נס ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם

ויׁש ב וּ . ׁש תוּ  והם מּמ נּ וּ , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָׁש ת וּ 

ואמר ,ּפ תח תינוֹ ק לז)אוֹ תוֹ  לדוד (תהלים  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

עולה. בּ ע שׂ י ּת קנּ א אל בּ ּמ רעים ּת תחר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאל
ֹלא - ּת פלּ ה אם אמר, ֹלא - ׁש ירה אם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד ,
רוּ ח סתם, לדוד מקוֹ ם  בּ כל  אלּ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָאמר.
בּ ּמ רעים, ּת תחר אל  זה. את אמר  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 

בּ ּמ רעים ּת תחר אל  זּ ה צרי#מה היה ? ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ּת תחבּ ר(לכתב ) תחר וּ תאל ּת ע שׂ ה אל אלּ א ! ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌

וֹלא עצמ# יס וֹ ד ידעּת  ֹלא כּ י ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַבּ ּמ רעים,
נעקר ׁש ֹּלא עץ  הוּ א אוּ לי  לוֹ , ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַתוּ כל
בּ עשׂ י  ּת קנּ א ואל  מלּ פניו. ותדּ חה ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים
תבא וֹלא בּ מעשׂ יהם תׁש גּ יח  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַעולה,
מעשׂ יהם את  ׁש ר וֹ אה מי  ׁש כּ ל בהם, ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקנּ א
על  עוֹ בר בּ רוּ #-ה וּ א , לּק ד וֹ ׁש - מקנּ א  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְוֹלא

ׁש כּ תוּ ב  לאוים, כ )ׁש ֹלׁש ה יהיה(שמות ֹלא ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ל# תעשׂ ה ֹלא ּפ ני. על  אחרים אֹלהים ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ְל#
וֹלא להם  תׁש ּת חוה ֹלא ּת מוּ נה . וכל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶפסל
לכן  ק נּ א. אל אֹלהי# ה' אנכי כּ י ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָתעבדם
דּ ר כּ וֹ  ולסטוֹ ת מהם להּפ רד  האדם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָצרי#
מכּ אן  דּ רכּ י . את וסטיתי  נפרד ּת י לכן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵמהם,
ּפ סוּ קים אוֹ מר  אני אתכם, ׁש ּמ צאתי  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוהלאה

לפניכם. ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ ל וּ 

הּגלּות ּגרמה  הרעים מּמעׂשיהם ְֲִִִֵֶַַַָָָָָה ּלּמּוד 
ְְִֵָליׂשראל

ּת ק נּ א לדוד  אל ּב ּמ רעים ּת תחר  אל  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

עולה  א)ּב עשׂ י  פ ':(לז, שמות  - [זוהר ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מ "ה :)בשלח  היוּ ](דף  יהוּ דה ורבּ י יצחק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

IIתהלים IIזוהר 
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יבּ וֹ לוּ ן: ׁש א דּ  וּ כירק בּ יהו�ג יּמ לוּ  וּ רעה�בּ טח ארץ ׁש כן טוֹ ב ועשׂ ה ¦¨§¤¤¤¤¦§©©Ÿ̈©£¥§¨¤¤§¥

יהו�ד אמוּ נה: על לבּ %:�והתענּ ג מׁש אֹלת ל% יהו�הויּת ן על גּ וֹ ל ¡¨§¦§©©©§Ÿ̈§¦¤§¦§£¦¤©§Ÿ̈

י וֹ סי  עּמ הם והיה ללוֹ ד, מאוּ ׁש א ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְהוֹ לכים
על  וּ מ7אוֹ ת קׁש וּ רים גּ מלּ ים עם ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהּס וֹ חר 
י וֹ סי  מצא  הוֹ לכים, ׁש הי וּ  עד  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִכּ תפיהם.
ׁש לּ ּק טה הע ּמ ים מ0אר  אחת א0ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַהּס וֹ חר 
וּ בא בּ ּה  והחזיק מהם נׁש מט בּ 7דה. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְירקוֹ ת

ור יצחק רבּ י  ּת מה וּ  אמרוּ ,עליה. יהוּ דה. בּ י ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי הזּ וֹ , מהדּ ר# ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָנׁש וּ ב
ׁש בוּ  עּמ וֹ . נתחבּ ר  ׁש ֹּלא לנוּ  להראוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָרצה 
ׁש ל  בּ ן ׁש היה וּ מצאוּ  אחריו, בּ דקוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמה דּ ר #,
אמר וּ : היה. ּפ ס וּ ל זרע  ואביו נכר , אל  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַבּ ת

ׁש הצּ ילנוּ . הרחמן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָבּ ר וּ #

ואמר,ּפ תח יצחק לז)ר בּ י ּת תחר(תהלים אל ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ׁש ֹּלא הּמ רעים, הם מי  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַבּ ּמ רעים.

רׁש עים אוֹ  ח ּט אים מרעים,כת וּ ב אלּ א ? ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ׁש ּמ תח בּ רים וּ לאוֹ תם לעצמם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּמ רעים
הרחק  - מרעים אמר , יהוּ דה רבּ י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִעּמ ם.
וחברים רעים  תהיוּ  ׁש ֹּלא מּמ רעים, ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַעצמ#
ותּת פס  מעשׂ יו ל# ירעוּ  ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד,
ערב  אוֹ תם היוּ  אלּ וּ לי ראה, בּ א ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חטאיו.
היה נעשׂ ה ֹלא י שׂ ראל, עם ׁש התחבּ רוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַרב 
אוֹ תם כּ ל מ יּ שׂ ראל  מתוּ  וֹלא מעשׂ ה, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַאוֹ תוֹ 
וּ בא 0גּ רם. מה לי שׂ ראל  גרם וֹלא ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ּמ תוּ ,
גּ רם מּמ ׁש  חטא ואוֹ תוֹ  מעשׂ ה אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְראה,

י שׂ ראל . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלגל וּ ת

לּבֹו ויד ּבק  ּברּבֹונ ֹו זהיר אדם יהיה  ְְְִִִִִֵֶַָָָָלעֹולם 
רּבֹונֹו עם ׁשלם  ׁשּיהיה ּכדי העלי ֹונה  ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבאמּונה 

וּ רעה בּ טח ארץ ׁש כן ט וֹ ב ועשׂ ה ּב יהוה ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ג)אמ וּ נה בהר(לז , פ' ויקרא  (דף[זוהר ֱ◌ָ◌

יהוּ דה]ק"י:) רבּ י  וגוֹ '. נּ אכל מה תאמרוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְוכי
לז)ּפ תח , ׁש כן (תהלים טוֹ ב  ועשׂ ה בּ ה' בּ טח ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

אמ וּ נה וּ רעה אדם.ארץ בּ ן יהיה לעוֹ לם ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
העליוֹ נה בּ אמוּ נה ל בּ וֹ  וידבּ ק  בּ ר בּ וֹ נוֹ , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָזהיר
ׁש כּ ׁש יּ היה רבּ וֹ נוֹ . עם ׁש לם  ׁש יּ היה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די 
בּ ני  כּ ל להזּ יקוֹ  יוּ כלוּ  ֹלא  עּמ וֹ , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָׁש לם

ראה, בּ א מה העוֹ לם . טוֹ ב, ועשׂ ה  בּ ה ' בּ טח ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌
בּ ּמ עשׂ ה  ׁש נינוּ , כּ ! א לּ א טוֹ ב? ועשׂ ה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶזּ ה
והרי ׁש לּ מעלה. מעשׂ ה מתעוֹ רר ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
אּת ם  כּ ביכ וֹ ל  - אתם ועשׂ יתם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה,
התעוֹ ררוּ ת  ׁש בּ אוֹ תּה  מ-וּ ם א וֹ תם, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַּת עשׂ וּ 
מתעוֹ רר למּט ה, ע וֹ שׂ ים ׁש א ּת ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ כם 
ואין  טוֹ ב, ועשׂ ה כּ תוּ ב  זה ועל  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

ׁש כּ תוּ ב  צ דּ יק, אלּ א ג )טוֹ ב אמר וּ (ישעיה  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌
זה, את  עוֹ שׂ ים ׁש אּת ם כּ יון טוֹ ב. כּ י  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יק
ארץ  ׁש כן ואז  יתע וֹ רר, הזּ ה ׁש הּט וֹ ב  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי
ארץ  ארץ, ׁש כן  אחד. והכּ ל  אמוּ נה, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְוּ רעה

ׁש יּ כוֹ ל העלי וֹ נה, בּ עוֹ לם ל# אין ׁש הרי ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הזּ ה הּט וֹ ב ׁש יּ תעוֹ רר עד עּמ ּה  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת
ה וּ א כּ ביכוֹ ל אוֹ תוֹ , ׁש ּמ עוֹ רר כּ יון ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵאליה.
בתוֹ כ ּה  ׁש רה ארץ, ׁש כן ואז אוֹ תוֹ , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה
אמוּ נה, וּ רעה עּמ ּה . הׁש ּת עׁש ע  ּפ ריּה , ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶואכל

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  אחד , והכּ ל ארץ, צב )זוֹ  (תהלים ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
הנהיגּה  אמוּ נה, וּ רעה בּ לּ ילוֹ ת. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶואמוּ נת#
הּט וֹ ב  כּ נג דּ ּה , תתעוֹ רר  ֹלא ואם רצוֹ נ #. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
אל  אליה, ּת תקרב ואל מּמ נּ ה, מתרחק ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
ּת קרב  ואם יוֹ קדת. אׁש  כּ ב ׁש ן לתוֹ # ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִּת תקרב 
הּמ ות, מן ׁש ּפ וֹ חד  כּ מי  בּ פחד, - ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵאליה
העוֹ לם את ושׂ וֹ רפת דּ וֹ לקת האׁש  אז ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
כּ נגדּ ּה  ׁש ּמ תעוֹ רר  וכיון ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש להב וֹ תיה.

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר לז  מזמור  | לחודש  ו | ראשון 189ספר

יעשׂ ה:� והוּ א עליו וּ בטח כּ צּ הרים:ודּ רכּ % וּ מׁש ּפ ט% צדק% כאוֹ ר והוֹ ציא ©§¤§©¨¨§©£¤§¦¨¦§¤¦§¨¤©¨¢¨¦

ליהו�ז מזּמ וֹ ת:ו�דּ וֹ ם עשׂ ה בּ איׁש  דּ רכּ וֹ  בּ מצליח ּת תחר אל לוֹ  התחוֹ לל ©Ÿ̈§¦§¥©¦§©§©§¦©©§§¦Ÿ¤§¦

להרע:ח א� ּת תחר אל חמה ועזב מאף יהו�טהרף וקוֹ י יכּ רתוּ ן מרעים כּ י ¤¤¥©©£Ÿ¥¨©¦§©©§¨¥©¦§¥¦¦¨¥§¥§Ÿ̈

ארץ:� יירׁש וּ  ואיננּ וּ :יהּמ ה מקוֹ מוֹ  על והתבּ וֹ ננּת  רׁש ע ואין מעט ועוֹ ד ¥¨¦§¨¤§§©§¥¨¨§¦§©§¨©§§¥¤

ואּת ה בתוֹ כּה , ׁש וֹ רה הוּ א אז הזּ ה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַהּט וֹ ב
- אז מּמ נּ ה. ּת פחד כב )אל  אמר(איוב  ותגזר ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌

בּ ני  ראה , בּ א  אוֹ ר. נגּה  דּ רכי# ועל  ל# ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְויקם
בּ כל  לרצוֹ נם זּ את את מנהיגים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה

האמ וּ נה בּ ני  הם מי  אוֹ תםי וֹ ם. ? ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌
על  חס וֹלא כּ נגדּ וֹ , ה זּ ה ה ּט וֹ ב  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶׁש ּמ עוֹ ררים
יּת ן  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי ויוֹ דעים  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ ,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  יוֹ תר, יא)לוֹ  מפזּ ר(משלי יׁש  ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הּט עם מה עוֹ ד. מעוֹ ררונוֹ סף ׁש זּ ה מ0וּ ם ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

זה את אּת ן אם יאמר : וֹלא כּ נגדּ וֹ , ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
למחר אעשׂ ה מה הּק דוֹ ׁש עכׁש ו, אלּ א ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כּ מ וֹ  דּ י, בּ לי  עד  בּ רכוֹ ת ל וֹ  נוֹ תן הוּ א ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
נּ אכל  מה תאמרוּ  וכי  כּ #, וּ מ 0וּ ם ◌ַֹ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארוּ ה.

כּ תוּ ב  מה וג וֹ ', ה0ביעת אתבּ 0נה וצוּ יתי  ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
את וע שׂ ת ה00ית בּ 0נה לכם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ רכתי

ועשׂ ת ה0נים . לׁש ֹלׁש  וע שׂ תה?הּת בוּ אה ! ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
להיוֹ ת צרי # ועשׂ תהיה זּ ה מה אלּ א! ? ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

וֹלא וּ מנוּ חה ׁש מּט ה לּה  ׁש יּ ׁש  ה', ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
כּ ת וּ ב מעשׂ ה. טז)עוֹ שׂ ה ה'(שמות כּ י ראוּ  ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌

וגוֹ '. י וֹ מים לחם ה00י בּ יּ וֹ ם לכם נתן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְוגוֹ ',
בּ 0נה לכם בּ רכתי  את וצוּ יתי זה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן

וגוֹ '. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַה00ית

החּיים עץ  היא  ְִִֵַַָָּצדקה

וּ רעה בּ טח ארץ  ׁש כן  טוֹ ב  ועשׂ ה ּב ה' ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ג)אמוּ נה בהר:(לז , פ ' – ויקרא  - [זוהר ֱ◌ָ◌

ק"י:) ה וֹ לכים](דף הי וּ  י וֹ סי ורבּ י חיּ יא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
גברים ׁש ני  מצאוּ  הר, בּ אוֹ תוֹ  ּפ געוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ דּ ר#,

אחד  איׁש  ראוּ  כּ # בּ ין הוֹ לכים. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
ּת נוּ  מ כּ ם, בּ בּק ׁש ה  להם: ואמר בּ א, ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
אלּ ה ימים ׁש 0ני לחם, ּפ ת מזוֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִלי
נׁש מט דבר. אכל ּת י  וֹלא בּמ דבּ ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּת עיתי 
מזוֹ נוֹ  והוֹ ציא גברים, ׁש ני  מאוֹ תם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד 
והאכיל  ל וֹ  ונתן לדּ ר #, הביא ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ּת עשׂ ה מה חברוֹ : לוֹ  אמר אוֹ תוֹ . ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש קה

אוֹ כל  אני  ׁש לּ י  את אני ׁש הרי  הּמ זוֹ ן, ?עם ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
הוֹ ל# אני ׁש לּ # על וּ מה לוֹ : יׁש ב אמר ? ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

0היה מה כּ ל ׁש אכל עד  עני, אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶאצלוֹ 
ל דּ ר #, לוֹ  נתן ׁש נּ ׁש אר  לחם ואוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶאצלוֹ ,

ל וֹ . ◌ַ◌ָ◌ְוהל#

בּ ר וּ #אמר ה ּק דוֹ ׁש  רצה ֹלא חיּ יא, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אמר ידינוּ . על יע שׂ ה זה ׁש דּ בר ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶהוּ א
אי ׁש , אוֹ תוֹ  על דּ ין נגזר אוּ לי  י וֹ סי , ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
את לפניו להזמין הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְורצה
התעיּ ף  ׁש הלכוּ , בּ עוֹ ד להצּ ילוֹ . כּ די ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶזה
וֹלא חברוֹ : לוֹ  אמר בּ דּ ר #. איׁש  ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִאוֹ תוֹ 

לאחר לחם תּת ן ׁש ֹּלא ל# אמראמרּת י ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
נּת ן  ע ּמ נוּ , מזוֹ ן  הרי יוֹ סי, לר בּ י  חיּ יא  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
להוֹ ציא התרצה יוֹ סי , רבּ י  אמר לאכל . ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֱ◌ֶלוֹ 

הזּ כוּ ת את בּ ודּ אי מּמ נּ וּ  ׁש הרי ונראה, נל # ? ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הּמ ות ׁש ל הדּ פוּ ס  זה, ׁש ל  ּפ ניו ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ צוּ רת
זכוּ תוֹ  לזּמ ן הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ורצה ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶנאחז,

להצּ יל וֹ . ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די 

אילן בּ ין ּת חת וי ׁש ן האי ׁש  אוֹ תוֹ  יׁש ב כּ # ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ויׁש ב  מּמ נּ וּ  התרחק  וחברוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאחד ,
חיּ יא, לרבּ י  י וֹ סי רבּ י  אמר אחרת. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ דר#
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בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש וּ דּ אי  ונראה, נׁש ב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָכּ עת
בּ ין  וחכּ וּ . קמ וּ  נס . לוֹ  להרחי ׁש  ר וֹ צה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶהוּ א
עוֹ מדת ׁש להבוֹ ת ׁש ל אחת צוּ רה רא וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָכּ #
אוֹ תוֹ  על א וֹ י חיּ יא, רבּ י אמר ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו.
יוֹ סי , ר בּ י אמר ימוּ ת. ׁש עכׁש ו ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָהאיׁש ,
ה וּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  האי ׁש , אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
אחד  מאילן  ירד כּ # בּ ין נס. לוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַירחיׁש 
צוּ רה אוֹ תּה  קמה להרגוֹ . ורצה אחד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָנחׁש 
בּ ראׁש ּה , הצּ וּ רה סוֹ בבה והרגּת וּ . ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו

לּה . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהלכה

ׁש הּק דוֹ ׁש אמר  ל# אמרּת י וֹלא יוֹ סי, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
נס, ל וֹ  להרחי ׁש  רוֹ צה ה וּ א  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָבּ רוּ #

מ ּמ נּ וּ  זכוּ תוֹ  ת וֹ ציא התעוֹ ררוֹלא כּ # בּ ין ? ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
רבּ י  בּ וֹ  אחזוּ  לוֹ . והל# וקם האיׁש , ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ 
אח לאכל. לוֹ  ונתנ וּ  י וֹ סי , ורבּ י רחיּ יא ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ַ◌

הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ׁש הרחי ׁש  ה נּ ס לוֹ  הראוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכל,
הוּ א. ◌ָבּ רוּ #

ואמר,ּפ תח  י וֹ סי לז)רבּ י בּ טח(תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
וּ רעה ארץ ׁש כן טוֹ ב וע שׂ ה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַבּ ה'
ׁש עוֹ שׂ ה האיׁש  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱאמ וּ נה.
כּ נסת עם טוֹ ב מעוֹ רר ׁש הרי  מ0לּ וֹ , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִטוֹ ב

ׁש כּ ׁש צּ דקה ישׂ ראל, בּ צדקה. וּ ב ּמ ה? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אל מתעוֹ רר אז טוֹ ב, הוּ א  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמתעוֹ ררת,

ישׂ ראל כּ תוּ בכּ נסת  זה ועל י), (משלי  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
מ-וּ ם  הּט עם? מה מ ּמ ות. ּת צּ יל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ צדקה

החיּ ים  עץ היא  על ׁש צּ דקה וּ מתעוֹ ררת , ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
ׁש אחוּ זים אוֹ תם  ולוֹ קח הּמ ות, עץ ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵאוֹ תוֹ 
עץ  לאוֹ תוֹ  גרם מי מהּמ ות. וּ מצּ ילם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַבּ וֹ 

לזה ׁש יּ תע וֹ רר אוֹ תּה חיּ ים  אוֹ מר, הוה ? ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
עשׂ ה הוּ א כּ ביכוֹ ל  עוֹ שׂ ה , ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְצדקה

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  למעלה , קו)אוֹ תוֹ  (תהלים ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
והרי  עת. בכל  צדקה צדקה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹעשׂ ה

◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר.

ׁשל ּתּקּון - ט ֹוב  ועׂשה  ּכרא ּוי  – ּבה ' ְֲִֵֶַַַָָּבטח 
ה ּקדׁש ְִֶַֹּברית 

וּ רעה בּ טח ארץ  ׁש כן  טוֹ ב  ועשׂ ה ּב ה' ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ג)אמוּ נה פנחס :(לז , פ' במדבר (דף[זוהר ֱ◌ָ◌

ואמר,]רכ"ה .) לז)ּפ תח ועשׂ ה(תהלים בּ ה' בּ טח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
בּ ה', בּ טח  אמוּ נה. וּ רעה ארץ ׁש כן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְטוֹ ב
הּק ד ׁש , בּ רית ׁש ל  ּת ּק וּ ן  ט וֹ ב, ועשׂ ה ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.
ואם כּ ראוּ י . אוֹ תּה  ותׁש מר אוֹ תּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּת תּק ן
בּ ארץ, כאן תהיה אּת ה זה , את ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַּת עשׂ ה
מ ּמ # ּת זּ וֹ ן ׁש לּ מעלה האמ וּ נה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְואוֹ תּה 

ועוֹ ד , מּמ #. עליו.ותתּפ רנס ושומר  אותו (מתּק ן ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ההיא שהארץ הח יּ ים, ארץ  עליונה, קדושה ארץ ארץ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָשכן

ש לּ מעלה האמוּ נה אותּה  אמוּ נה וּ רעה הה וּ א. בּ טוב  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָּת שרה

זה) ּת עשה ואם  יד#. על ממ נּ וּ  וּ מתּפ רנסת  נזּ ונית ◌ָּת היה 

זה כל - לבך  משאלת לך ויתן ה ' על תתענג
שהתקנה כיון הברית . בתקון מתתקן
שקנא משום פנחס, הכל. התתקן  הברית,
שהגן  אלא עוד , ולא לכל. זכה זו, ברית על
ה'. על והתענג התקיים ובו ישראל , כל על

למעלה והתקשר  עלה באור(והאיר )שהרי
וגנז  הוא ברוך הקדוש שברא הראשון 
אברהם, ממנו שנהנה אור באותו  אותו.
לכה נּ ה ׁש עלה אחר בו. נקשר  הכהן ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַואהרן
ראוּ י , וֹלא זמרי, הרג לוֹ  הזכּ יר ֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְגדוֹ לה,

הצּ ד בּ ׁש  ׁש ל בּ ענפיו כּ לל יאחז ׁש ֹּלא ביל ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
מי  ׁש כּ ל עליו. להזכּ יר ראוּ י  וֹלא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר,
וּ פנחס  בּ וֹ . י ׁש  האחר צד ׁש ל ענפים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש הוֹ רג,
האחר בּ צּ ד חלק ל וֹ  ואין בּ יּ מין, נאחז ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי 
ׁש בח 0נּ ראה מה כּ אן . נזכּ ר ֹלא ולכן ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל ,
עליוֹ נה מּמ עלה וּ נחיתוּ ת ל וֹ , הוּ א גּ נאי -ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
הכּ ה אׁש ר  הּמ כּ ה כּ תוּ ב ולכן בּ ּה . ◌ָ◌3◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌3◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אחז

על נזכּ ר וֹלא הּמ כּ ה, הא0ה וׁש ם ידי סתם, ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
◌ִמי .

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש לוֹ ם:יא רב על והתענּ גוּ  ארץ יירׁש וּ  עליויבוענוים וחרק לצּ דּ יק רׁש ע זמם ©£¨¦¦§¨¤§¦§©§©Ÿ¨Ÿ¥¨¨©©¦§Ÿ¥¨¨

יוֹ מוֹ :יגׁש נּ יו: יבא כּ י ראה כּ י לוֹ  ישׂ חק ודרכוּ ידאדני רׁש עים ּפ תחוּ  חרב ¦¨£Ÿ¨¦§©¦¨¨¦¨Ÿ¤¤¨§§¨¦§¨§

דר�: יׁש רי לטבוֹ ח ואביוֹ ן עני להּפ יל וק$תוֹ תםטוקׁש ּת ם בלבּ ם ּת בוֹ א חרבּ ם ©§¨§©¦¨¦§¤§¦§©¦§¥¨¤©§¨¨§¦¨§©§¨

רבּ ים:טזּת $ברנה: רׁש עים מהמוֹ ן לצּ דּ יק מעט רׁש עיםיזטוֹ ב זרוֹ עוֹ ת כּ י ¦¨©§¨§©©©¦¥£§¨¦©¦¦§§¨¦

יהו� צדּ יקים וסוֹ מ� יהו�יח:�ּת $ברנה ונחלתם�יוֹ דע תמימם ימי ¦¨©§¨§¥©¦¦§Ÿ̈¥©§Ÿ̈§¥§¦¦§©£¨¨

ּת היה: ישׂ בּ עוּ :יטלעוֹ לם רעבוֹ ן וּ בימי רעה בּ עת יבׁש וּ  יאבדוּ כ ֹלא רׁש עים כּ י §¨¦§¤¥Ÿ§¥¨¨¦¥§¨¦§¨¦§¨¦Ÿ¥

יהו� כּ לוּ :�ואיבי בעׁש ן כּ לוּ  כּ רים יׁש לּ םכאכּ יקר וֹלא רׁש ע לוֹ ה §Ÿ§¥§Ÿ̈¦©¨¦¨¤¨¨¨¤¨¨§§©¥

ונוֹ תן: חוֹ נן יכּ רתוּ :כבוצדּ יק וּ מקלּ ליו ארץ יירׁש וּ  מברכיו �מיהו�כגכּ י §©¦¥§¥¦§Ÿ̈¨¦§¨¤§ª¨¨¦¨¥¥§Ÿ̈

יחּפ ץ: ודרכּ וֹ  כּ וֹ ננוּ  גבר יהו�כדמצעדי כּ י יוּ טל ֹלא יּפ ל ידוֹ :�כּ י סוֹ מ� ¦§£¥¤¤¨§©§¤§¨¦¦Ÿ¨¦§Ÿ̈¥¨

ה ּוא הּכל ּומּטה מעלה ׁשל ה ּסֹודֹות  ְֶַַַַָָָֹכל
אל "ף האֹותּיֹות ּכל ׁשל  וענין וס ֹוד  ְְְִִֶֶָָָָָָָּבאדם

רּבֹוא ׁשּׁשים ּכנגד  וצירפם ְְְִִִִֵֶֶָּבי "ת

יחּפ ץמה' ודרּכ וֹ  ּכ וֹ ננ וּ  גבר (לו ,מצעדי  ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

השירים:כג) חדש-שיר צ:)[זוהר מדרש(דף

בּ צלמנוּ הנעלם] אדם נעשׂ ה אֹלהים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַו יּ אמר 
א)כּ דמוּ תנוּ  כּ תוּ ב(בראשית לז). מה'(תהלים ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

וּ ראה, בּ א יחּפ ץ . ודר כּ וֹ  כּ וֹ ננוּ  גבר ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצעדי 
העוֹ לם את הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא
בּ דיוֹ קן  היה הכּ ל  ה ּת חּת וֹ ן, והעוֹ לם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן
ׁש רצה בּ ׁש עה  זה. כּ מוֹ  זה ׁש יּ היה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד ,
רצה למּט ה, אדם לברא הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

העוֹ למים. ׁש ני כּ מוֹ  אוֹ תוֹ  וכללע שׂ וֹ ת ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ אדם  ה וּ א הכּ ל  וּ מּט ה, מעלה  ׁש ל .ה ּס וֹ דוֹ ת ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌

היא הגּ וּ ף על ׁש עוֹ מדת הראׁש  ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌3◌ַהגּ לגּ לת
הּת ּק וּ נים אוֹ תם עם העליוֹ ן, העוֹ לם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ סוֹ ד 
גּ וּ ף, ׁש ל  בּ סוֹ ד הוּ א הגּ וּ ף  הראׁש . ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶׁש ל
ּת חת ידוּ עים בּ איברים עוֹ מדוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הדּ רגוֹ ת
הכּ ל  והרגלים, הירכים הזּ ה. ֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ָהראׁש 
כּ מ וֹ  להי וֹ ת לוֹ  כּ ראוּ י ׁש לּ מּט ה, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַבּ דּ רגוֹ ת
העליוֹ נוֹ ת הדּ מיּ וֹ ת כּ ל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .

בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  חקק  כּ לּ ם את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת ח ּת וֹ נוֹ ת,
בּ א בּ כּ ל. ׁש לם הוּ א ׁש יּ היה בּ אדם, ֹֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהוּ א
כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  כּ וֹ ננ וּ , גבר מצעדי מה' ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ ראה,
וכל  צעדיו כּ ל מהאדם, מרצּ ה הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְ◌ָבּ רוּ #
מתּק ן  והוּ א לפניו, מתּק נים הם  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְדּ רכיו
יח ּפ ץ, ודר כּ וֹ  כּ ראוּ י . ואחד אחד כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תם

העוֹ לם. בּ דברי ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

אדםעוֹ ד, אם - כּ וֹ ננוּ  גבר מצעדי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵמה '
לּמ ל# ול בּ וֹ  וּ רצוֹ נוֹ  דּ עּת וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָישׂ ים
ע וֹ שׂ ה, ׁש ה וּ א דּ רכיו  אחר ללכת ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
ה וּ א כּ אלּ וּ  בּ וֹ , מרצּ ה הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ְ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מּת וֹ # האוֹ תיּ וֹ ת ׁש יּ צאוּ  בּ ׁש עה מּמ ׁש . ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש לּ וֹ 
והתגּ לּ מ וּ  ׁש נּ תבּ אר , כּ מוֹ  העליוֹ ן, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּס וֹ ד

אח אדם, ׁש ל בּ דמוּ ת יצאוּ והצטיּ ר וּ  כּ # ר ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
והתקיּ מ וּ  חיּ ים, ר וּ ח  בּ הן ונ0ב ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ַהנּ קדּ וֹ ת,
בּ ּק יּ וּ ם רגליו על ׁש עוֹ מד כּ אדם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת,
על  התקיּ מוּ  ׁש הנּ ק דּ וֹ ת אחר  הרוּ ח . ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌3◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל
להיוֹ ת הצטר # נפ ׁש , בהן ונתנ וּ  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
ולתת בּ מסע וֹ תיו, ולנסע וּ בהשׂ כּ ל , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ דעת
כּ דמוּ תנוּ . בּ צלמנוּ  וזהוּ  לאחר . ותקף ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָמזוֹ ן
העוֹ לם סוֹ ד זה - בּ צלמנוּ  ׁש בּ ארנוּ , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
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העוֹ לם סוֹ ד זה - כּ דמוּ תנוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן.
◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ ן.

ׁש ל דּ בר הּת נוּ ע וֹ ת אלּ וּ  - בּ צלמנ וּ  אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
בּ דעת וּ ׁש למוּ ת, ּת ּק וּ ן ׁש הם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּט עמים ,
למעלה, להסּת כּ ל ידיעה לדעת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ בהשׂ כּ ל ,
מל# כּ מ וֹ  התגּ לּ ה. וֹלא נסּת ר ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
נוֹ סע  ואינוֹ  בּ חכמה, בּ השׂ כּ ל  חכם ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
וּ בהשׂ כּ ל  בּ חכמה רק זה, לצד  אוֹ  זה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלצד 
ׁש ל  הּת נ וּ עוֹ ת זה  כּ מוֹ  כּ #, אף ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוּ במדּ ע.
וּ בהשׂ כּ ל  בּ חכמה מסעיהם כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּט עמים,

בּ צלמנוּ . וזהוּ  ׁש רא וּ י, כּ מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוּ במ דּ ע,

ׁש הםּכ דמ וּ תנוּ  הנּ קדּ וֹ ת, ׁש ל ס וֹ דוֹ ת אלּ וּ  - ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ֵ◌
ׁש ל  אחד דּ יוֹ קן מּת וֹ # ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָיצאוּ 
ׁש ֹּלא נסּת ר די וֹ קן מאוֹ תוֹ  עלי וֹ נה, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ְנקדּ ה
אחת, נק דּ ה מ ּת וֹ # ׁש יּ וֹ צאים וּ מ ּת וֹ # ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנראה.
הנּ קדּ ה ׁש ל הדּ יוֹ קן דּ מ וּ ת , הנּ קדּ וֹ ת ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנקראוֹ ת
כּ # ֹלא - האוֹ תיּ וֹ ת ּת אמר ׁש אם !העלי וֹ נה. ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌

ׁש ם תל וּ י וֹלא  למעלה, אינ וֹ  הדּ י וֹ קן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
העוֹ לם מּס וֹ ד ׁש יּ וֹ צאים לאחר ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְדּ יוֹ קן,
0ֹּלא מה וּ מצטיּ רים מתגּ לּ מים כּ לּ ם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן,
למעלה וציּ וּ ר דּ יוֹ קן ׁש אין לכן, מּק דם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָהיה
בּ וֹ  ׁש ּמ כּ יר מי ואין ידוּ ע, ֹלא כּ ן ועל ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל ,
וֹלא ׁש נּ גלתה, הּס תוּ מה הראׁש ית ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְכּ לוּ ם.
ואוֹ תּה  סתוּ מה. אחת נקדּ ה היא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְידוּ עה,
מי  ואין גלוּ יה, וֹלא יד וּ עה ֹלא ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַהנּ קדּ ה
הצט יּ ר וּ  ֹלא האוֹ תיּ וֹ ת אבל אוֹ תּה . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ כּ יר
ׁש ם אין ׁש הרי  למעלה, ּת ל וּ יוֹ ת ואין ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָבּה ,
אלּ וּ  - כּ דמוּ תנוּ  כּ ן , ועל דּ יוֹ קן. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל 
ׁש ה וּ א הּת נוּ עוֹ ת , אלּ וּ  - בּ צלמנוּ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ַהנּ קדּ וֹ ת.
דין. ליוֹ דעי הּס וֹ ד כּ אן הכּ ל. ׁש ל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַה0למוּ ת

ׁש  ׁש הן הן הּת נוּ ע וֹ ת איפה הכּ ל , למוּ ת ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֵֹ◌
הםבּ אדם אלּ וּ  בּ צלמנ וּ , סוֹ ד זה אלּ א ? ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌

וּ מ בּ ח וּ ץ. מבּ פנים האדם ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ למים

- וּ מ בּ ח וּ ץ וחכמה, וּ מדּ ע  השׂ כּ ל  - ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלפנים
האדם את וּ מנהיג עליו, ׁש הוֹ ל# הצּ לם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַאוֹ תוֹ 
בּ עוֹ ד  הכּ ל. מן ׁש מוּ ר  ׁש יּ היה ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש מירה,
ה וּ א האדם בּ אדם, הן הלּ לוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הּת נוּ עוֹ ת
הּס וֹ דוֹ ת אוֹ תם  בּ כל כן כּ מוֹ  בּ כּ ל, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָׁש לם
מצעדי  מה' סוֹ ד  וזה ׁש לּ מעלה. ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים
בּ אוֹ תן  בּ מסעוֹ תיו, לנסע כּ וֹ ננוּ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶגבר
בּ אוֹ תן  יח ּפ ץ, ודר כּ וֹ  הּט עמים. ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהּת נוּ עוֹ ת
ׁש יּ היה הזּ ה, הּס וֹ ד  נּט ל מ ּמ נּ וּ  מה', ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌3◌ְ◌ַהנּ קדּ וֹ ת.
מה' אחד. וסוֹ ד  אחד כּ גון הכּ ל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה
לפני  מקפא אזלא כּ מוֹ  כּ וֹ ננוּ , גבר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצעדי 
ׁש ּמ תּק נים גבר, מצעדי  ׁש הם הוֹ ל#, ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָׁש וֹ פר
וּ ׁש אר כּ וֹ ננוּ . וזהוּ  לוֹ , כּ ראוּ י ואחד אחד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
הן  יחּפ ץ, ודרכּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב הן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַהּת נוּ עוֹ ת,
לנגּ ן  הן להפסיק, הן ללכת, הן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ עמידה,
ה וּ א הכּ ל - דּ ין לתת הן לׁש ּת ק, הן ֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה,
זרקא, כּ ראוּ י . בּ ּמ ּס עוֹ ת לנסע והשׂ כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַמדּ ע
הּק ׁש ה הנּ יצוֹ ץ כּ ׁש בּ א בּ שׂ מחה. נגּ וּ ן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶזהוּ 
ׁש ֹּלא הזּ # האויר ּת וֹ # ׁש ל הכּ אה ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
מרח וֹ ק, וזוֹ רק וחדוה , שׂ מחה נוֹ תן  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתּפ ס,
נתּפ ס  וֹלא יד וּ ע ׁש ֹּלא למי  בּ שׂ מחה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלנגּ ן
לדעת, מתי 0ב וֹלא בּ קיּ וּ מוֹ , וע וֹ מד ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל ,
הּת נוּ עוֹ ת, כּ ל וכן השׂ כּ ל. בּ י וֹ תר  ׁש ּק רב  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַעד
ׁש הגּ יעוּ  וטרם  כּ רא וּ י. ואחת אחת ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל
ֹלא הגּ וּ ף  איברי  אוֹ תם כּ ל הלּ לוּ , ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַהּת נוּ עוֹ ת
איברי  כּ ל ׁש הרי בּ ּמ ּס ע וֹ ת. לנסע ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיכוֹ לים
בּ אוֹ תיּ וֹ ת, התחלּ קוּ ת נוֹ טלים בּ הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהגּ וּ ף
ׁש התגּ לּ מ וּ  אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים עשׂ רים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הן
הם איברים, עשׂ ר ׁש נים וּ באיברים. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּפ רקים
ֹלא הלּ לוּ  עשׂ ר וה0נים ׁש נּ וֹ סעים. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְּפ רקים
ׁש ּת ים ׁש ל בּ ּס וֹ ד רק כּ ראוּ י, בּ ּמ ּס ע וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְנוֹ סעים
הּפ רקים את עוֹ שׂ ים ׁש כּ לּ ם ּת נוּ עוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶעשׂ רה

ּת נוּ עוֹ ת  וי ׁש  אוֹ תם . להּס יע  אחרוֹ ת,הלּ לוּ  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
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הגּ וּ ף  לכל וּ מדּ ע  וחכמה השׂ כּ ל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָלתת
למעלה חדוה ולתת הגּ וּ ף, כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְוּ להּס יע
וּ ׁש ּת ים ע שׂ רים כּ ראוּ י. הכּ ל  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה
וכלּ ם הגּ וּ ף, סוֹ ד  ׁש ל הכּ לל הם ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
האוֹ תיּ וֹ ת וּ מ ּס וֹ ד הגּ וּ ף. בּ איברי ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתח לּ קוּ 
ׁש הן  אחרוֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת נׁש ארוּ  נׁש לם. ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהגּ וּ ף

ראׁש וֹ נוֹ  הן אוֹ תיּ וֹ ת עשׂ רה ׁש ּת ים ת,ע שׂ ר . ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ה גּ וּ ף, כּ ל  ׁש ל קיּ וּ מוֹ  האיברים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תם
על  ואף ּת ּק וּ נוֹ . על ואיבר  איבר כּ ל ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
ׁש נּ רא וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת בּ אוֹ תיּ וֹ ת בּ הם ׁש יּ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַגּ ב
א' כּ מוֹ  בּ נקבה. ׁש נּ ראוֹ ת ואוֹ תיּ וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ זכר,
נקבה, ה' נקבה. ד ' זכר, ג' נקבה. ב' ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָזכר,
מהן  האחר וֹ ת, האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל וכן זכר . ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָו'
ואם בּ נקבה. כּ לוּ לוֹ ת וּ מהן בּ זכר, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְכּ לוּ ל וֹ ת
ׁש ל  בּ סוֹ ד אדם נבנה אי# כּ #, אם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַֹּת אמר,

אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ׁש הרי ע שׂ רים ? ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש הצטרכוּ  האוֹ תיּ וֹ ת ונבחרוּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ סּת כּ לים,
עשׂ רה, ׁש ּת ים רק אין, - לזכר  היוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ ראוּ י וֹ ת

איברים ע שׂ ר  ׁש נים כּ ל כּ נגד  ודּ אי , אלּ א ! ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ואוֹ תם זכר, ׁש ל בּ סוֹ ד  כּ לוּ לוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
זכריּ וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת - אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים
האיברים, ׁש כּ ל מ0וּ ם נקב יּ וֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְואוֹ תיּ וֹ ת
זה כּ ל וּ לים ׁש הם ּפ רקים, בּ אוֹ תם איבר ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵיׁש 
ה וּ א ׁש נּ כנס מי בּ זה. זה ונכנסים זה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִעם
היא בּ תוֹ כוֹ  אוֹ תוֹ  ׁש ּמ קבּ ל ההוּ א ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָזכר,
וּ נקבה, זכר י ׁש  האיברים בּ כל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהנּ קבה.
כּ #, וּ מ0וּ ם בּ נקבה. כּ זכר בּ זה זה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנסים
וּ נקבה. זכר ׁש ל בּ סוֹ ד עוֹ לוֹ ת  האוֹ תיּ וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל
אלּ וּ , את אלּ וּ  צריכוֹ ת  האוֹ תיּ וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוכל

בּ אלּ וּ . אלּ וּ  זכר וּ להתחבּ ר  אחד ה"ו, ג "ד  (א"ב  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
נקבה) בּ נקבה.ואחד  זכר  כּ מוֹ  לזה זה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנכנס

כּ לוּ לוֹ ת אחר וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָעשׂ רים
ׁש הרי  קט נּ וֹ ת . אוֹ תיּ וֹ ת והן  למּט ה , ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַבּ נּ קבה

ׁש בּ כל  בּ ּת ׁש וּ קה  בּ נּ קבה, הזּ כר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תחבּ ר
הנּ קבה אל האיברים. כּ ל ׁש ל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
הּמ ים בּ אוֹ תם האוֹ תיּ וֹ ת, סוֹ ד בּ ּה  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַמּט יל

הקרימוּ  כּ # ואחר ׁש מים(קפאו)ׁש לּ ּה , ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אוֹ תיּ וֹ ת וי וֹ צאוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התגּ לּ מוּ 
בּ יתא אלפא יׁש  זה ועל אלּ וּ . כּ מוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲאחרוֹ ת
אלפא ויׁש  גּ דוֹ ל וֹ ת, עלי וֹ נוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ל
אחד , הוּ א א' קטנּ וֹ ת. אוֹ תיּ וֹ ת ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵבּ יתא
בּ ּס וֹ ד  וּ מתגּ לּ ם י וֹ צא אחד , ׁש ל  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוסוֹ ד
ׁש ּמ תח בּ רים העלי וֹ נים האיברים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
אלּ א אינוֹ  זה כּ ל ועם אחד. והם ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אחד,
ונ ּת נת א' ׁש כּ ׁש יּ וֹ צאת מ 0וּ ם אחד. ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵאיבר

הדּ יוֹ  בּ אוֹ תוֹ  י וֹ צאת האחריםבּ ראׁש , ׁש ל קן ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
וּ כ ׁש יּ וֹ צאת עּמ וֹ , להתחבּ ר ׁש הצטרכ וּ  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
האחר וֹ ת הדּ רגוֹ ת לׁש ּת י  מראה ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַא',
ה7מאל  ׁש הם עּמ וֹ , להתחבּ ר ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הצטרכ וּ 
ונראים יחד, נאחזים וכ לּ ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְוהאמצע,
והתי0בוּ  ׁש נּ מצאוּ  כּ יון ׁש לּ וֹ . ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַבּ דּ י וֹ קן
האחרים, האיברים ׁש ני אוֹ תם ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מם
בּ צד  בּ ראׁש , בּ מקוֹ מּה  וּ מתי 0בת א' ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶחוֹ זרת

◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין.

ׁשּׁשים ּכנגד  ּופנימּיּותן  האֹותּיֹות ּובאּור ְְִִִִִֵֶֶָָס ֹוד 
ִרּבֹוא

ה וּ אאי   בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  כּ ׁש יּ צאוּ עשׂ ה ? ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ׁש יּ צאה, הראׁש וֹ נה האוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת,
עשׂ ה מה א'. היא האוֹ תיּ וֹ ת, לכל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָהראׁש 

ה וּ א בּ ר וּ # הא וֹ תהּק ד וֹ ׁש  בּ אוֹ תּה  התעּט ף ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ רא הזּ וֹ  וּ באוֹ ת ׁש מים. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָוּ ברא
דּ רגוֹ ת, ׁש ֹלׁש  ׁש הם ה יּ חוּ ד, ס וֹ ד את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶהוּ א
והרי  ׁש בּ ארנוּ , כּ מ וֹ  אחד, סוֹ ד ׁש מים, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוהם
הזּ ה, בּ ּס וֹ ד ׁש מים ׁש נּ בראוּ  כּ יון נתבּ אר. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶזה
ׁש הרי  ה0מים, הגלידוּ  וֹלא ׁש נּ קרׁש וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶטרם

IIתהלים IIזוהר 
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לחם:כה ׁש  מבקּ  וזרעוֹ  נעזב צדּ יק ראיתי וֹלא זקנּת י גּ ם הייתי היּ וֹ םכונער כּ ל ©©¨¦¦©¨©§¦§¨¦¦©¦¤¡¨§©§§©¤¨¤¨©

הא וֹ ת ׁש ל הּס וֹ ד הּמ ים, בּ תוֹ # טמירים ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהיוּ 
מּת וֹ # ׁש נּ קר ׁש וּ  לאחר לימין. ׁש היא ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶא',
ׁש ל  בּ ציּ וּ ר מצ יּ רת  ו ', האוֹ ת יצאה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים,
ֹלא זה כּ ל ועם אדם. ׁש ל  בּ די וֹ קן ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ לּ מוּ ת
כּ ל וּ ם, א' האוֹ ת ׁש ל די וֹ קן מאוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶנחסר 
האוֹ ר התחיל  בּ מק וֹ מּה . והתי 0בה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוחזרה
לסוֹ ף  הע וֹ לם מראׁש  להאיר  ה זּ וֹ  האוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל
ועשׂ ה אחרת , בּ אוֹ ת א וֹ ר וֹ  את גּ נז ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
בתוֹ כ וֹ , אוֹ רוֹ  לגנז אחד, בּ י "ת הזּ וֹ  ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָלאוֹ ת
נגנז  ההיא וּ מה0עה  בּ תוֹ כ וֹ . אוֹ ר  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונגנז
דּ ק  לׁש ביל ּפ רט לעוֹ לם, יצא וֹלא  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונטמן,
נזּ וֹ ן  וּ מּמ נּ וּ  מּמ נּ וּ , אחד  ח וּ ט  ׁש נּ מׁש # ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד ,
נבנה ה זּ וֹ  האוֹ ת מן בּ מקוֹ מוֹ . ועוֹ מד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש מר הזּ וֹ  בּ אוֹ ת הכּ ל . נזּ וֹ ן  הזּ וֹ  מהאוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַהכּ ל.
את וׁש בר י שׂ ראל  את ה וּ א בּ ר וּ # ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לפניהם. טו)שׂ וֹ נאיהם (שמות ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ יב. ּת רעץ ה' ימינ# בּ כּ ח  נאדּ רי ה ' ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְימינ #

כּ תוּ ב  מה החטאים, ׁש גּ רמוּ  ב )?בּ ׁש עה (איכה  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
גּ לוּ  הזּ מן בּ אוֹ תוֹ  אז ימינוֹ . אח וֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵהׁש יב
שׂ וֹ נאיהם. בהם וׁש לט וּ  הארץ, מן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ׁש הם וכח, ותקף בּ סוֹ ד בּ זּ רוֹ ע, התי 0בה ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִא'
זר וֹ ע  והיא בוֹ , ׁש החזיקוּ  אחרים צדדים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ני
אוֹ תּה  וכוֹ נסת בתוֹ כּה , נכללה ב ' ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין.

כּ נק  מ0וּ םכּ נגדּ ּה , זכר . לתוֹ כּה  ׁש נּ כנס  בה ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
א' נקבה. ואחת זכר אחת האוֹ תיּ וֹ ת, כּ ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ #
ונׁש למ וּ  אחרוֹ ת, לאוֹ תיּ וֹ ת  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתּפ 0טה
אלף, אחר וֹ ת דרגוֹ ת ׁש ּת י לּט ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת,
והחוֹ נים סוֹ ד וזה ׁש לּ וֹ . ה0למוּ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
ׁש ּת י  - עליו והחוֹ נים ּפ לוֹ ני . מּט ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָעליו
האוֹ תיּ וֹ ת ׁש עוֹ לוֹ ת עד  בּ אחת. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְדרגוֹ ת
י שׂ ראל , ׁש בטי  כּ חׁש בּ וֹ ן רבּ וֹ א, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְלׁש 0ים
רבּ וֹ א. ל ׁש 0ים ועוֹ לים ע שׂ ר , ׁש נים ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

עוֹ לים כּ ׁש התמלּ אוּ  האוֹ תיּ וֹ ת, כּ # ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַאף
חית זין וו  הא דּ לת  גּ ימל בּ ית  אלף ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְלׁש 0ים.
צדּ י  ּפ א עין סמ # נוּ ן מם למד כּ ף י וֹ ד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵטת 
האוֹ תיּ וֹ ת עליּ ת  הם אלּ וּ  ּת ו. ׁש ין ריׁש  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵקוֹ ף
בּ סוֹ ד  ׁש למוּ ת ׁש ּת היה  כּ די ר בּ וֹ א , ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְלׁש 0ים
עדין  נׁש ארוּ  האיברים. בּ כל ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
הּס תוּ מה, מם והן אוֹ תיּ וֹ ת, עשׂ רה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ּת ים
האוֹ תיּ וֹ ת והן כּ ף, ּפ א, נוּ ן, אר כּ ה, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌3◌ֲ◌ִ◌ַצדּ י 
עוֹ לוֹ ת והן מנצפ"ךּ . הכּ פוּ לוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרוֹ ת
האוֹ תיּ וֹ ת וּ כׁש כּ ל אוֹ תיּ וֹ ת. עשׂ רה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלׁש ּת ים
אוֹ תיּ וֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת לׁש בעים עוֹ לוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנׁש למוּ ,
ה וּ א בּ ר וּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  הּק דוֹ ׁש  ה0ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַסוֹ ד
נפ ׁש , ׁש בעים ישׂ ראל חׁש בּ וֹ ן בהן. ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
ונכללוֹ ת בּ תוֹ כם, עדים ׁש הם אוֹ תיּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוּ ׁש ּת י

ׁש כּ תוּ ב י"ה, והן קכב )בּ הם, ׁש 0ם(תהלים ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ועל  לי שׂ ראל . עדוּ ת י "ּה  ׁש בטי  ׁש בטים  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָעלוּ 
ּפ רׁש וּ ה, והרי ה0מעוֹ ני. הראוּ בני  ה ּס וֹ ד, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶזה
כן  כּ מוֹ  וּ ׁש ּת ים. ל ׁש בעים  עוֹ לוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְוכלּ ן 
לּס וֹ ד  ע וֹ לוֹ ת הא וֹ תיּ וֹ ת ׁש כּ ל בּ ית"א, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַאלפ"א
יהיה ׁש הכּ ל  אוֹ ת יּ וֹ ת, וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
סוֹ ד  אדם, ׁש ל הּס וֹ ד  ׁש לם, גּ וּ ף  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶסוֹ ד
החקוּ ק. ה 0ם סוֹ ד  העליוֹ נה, ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ רכּ בה 
בּ עליּ ת ע וֹ לוֹ ת האוֹ תיּ וֹ ת כּ ל  כּ # ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמ0וּ ם
ׁש הכּ ל  וגוּ פם, בּ דיוֹ קנם העליוֹ נה ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ רכּ בה 
האוֹ תיּ וֹ ת, כּ ל  כּ ראוּ י. אחד ס וֹ ד ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
בּ סוֹ ד  בּ חקיקוֹ תיהן  ונחקקוֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תחבּ רוֹ ת
חקוּ קוֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ׁש בעים  ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל

אחד . גּ וּ ף כּ לּ ן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ֲ◌ַנעשׂ וֹ ת

הּזה הּפסּוק למדנּו - זקנּתי  ּגם הייתי  ְְִִִֶַַַַַַַָָָָנער 
עֹולם ׁשל ׂשרֹו אֹות ֹו ֶַָָָאמר

גּ ם נער כה)זקנּת י הייתי -:(לז , [זוהר ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
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נכרת:� רׁש עים וזרע נׁש מרוּ  לעוֹ לם חסידיו את יעזב וֹלא מׁש ּפ ט ¨§¦¦¨§©¤§¨§¦¨§¨¦£¤Ÿ¥¦§¨§©£Ÿאהב

עליה:כט לעד ויׁש כּ נוּ  ארץ יירׁש וּ  ּת דבּ רל צדּ יקים וּ לׁש וֹ נוֹ  חכמה יהגּ ה צדּ יק ּפ י ©¦¦¦§¨¤§¦§§¨©¨¤¨¦©¦¤§¤¨§¨§§©¥

לך לך  פ' צה :)בראשית ׁש ּמ לכּ #](דף  ארץ ל# ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵאי
ׁש אר כּ ל  ׁש לּ מדנוּ , ׁש לּ מּט ה. הארץ  ז וֹ  - ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָנער
זרה, עבוֹ דה עוֹ בדי  העּמ ים ׁש אר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַארצוֹ ת 
עליהם. ׁש ּמ מנּ ים מגנּ ים לגדוֹ לים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִנּת נוּ 

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב ההוּ א לכלּ ם לז)וּ מעל נער(תהלים ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
אמר הזּ ה הּפ סוּ ק  ולמדנוּ , זקנּת י. גּ ם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָהייתי 
ל# אי כּ תוּ ב  כּ ן ועל עוֹ לם , ׁש ל שׂ ר וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תוֹ 
מהצּ ד  ׁש יּ וֹ נק לעוֹ לם אוֹ י  נער . ׁש ּמ לכּ # ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶארץ
כּ מי  יוֹ נקים בּ גּ לוּ ת, וּ כ ׁש יּ שׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה.

אחרת. מר ׁש וּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ נק

זקנּת ינער  גּ ם  כה)הייתי בראשית:(לז, - [זוהר ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ויצא  קסב.)פ' ייסא](דף ר בּ י  ׁש אל ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָע וֹ ד
כּ תוּ ב לז)ואמר , זקנּת י (תהלים גּ ם הייתי  נער ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עוֹ לם ׁש ל  ׁש 7רוֹ  ּפ רׁש וּ הוּ  הזּ ה הּפ סוּ ק ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוגוֹ '.
י וֹ תר בּ חכמה אוֹ תוֹ  אמר  הוּ א אוֹ תוֹ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָאמר
בּ ני , לוֹ , אמר  אדם. בּ ני 0חוֹ ׁש בים  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִמּמ ה
נער נאמר  הּק דוֹ ׁש  בּ יּ חוּ ד ׁש הרי  הוּ א, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָיפה
צ דּ יק  ראיתי וֹלא הוּ א, וכ # זקנּת י . גּ ם ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָהייתי 
נמצא ׁש ֹּלא היּ חוּ ד  ׁש ל ה0בח זה - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶנעזב
נמצא ּת מיד הלּ ילה ׁש הנּ ה לילה, לֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְיוֹ ם
למּט ה. ואחוּ ז למעלה  אחוּ ז והצּ דּ יק  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְבּ וֹ ,

ה וּ אוזרעוֹ  מה לחם, בּ ׁש עהמבּק ׁש  אלּ א ? ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
את תוֹ בע אינוֹ  הזּ רע, ונׁש ּפ ע ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש זּ וֹ רק
ׁש אין  עּמ וֹ , ׁש וֹ רה היא ׁש הרי  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהנּ קבה,
אצל וֹ , היא וּ זמינה לע וֹ למים מּמ נּ וּ  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנפרדת
ׁש הנּ קבה בּ ׁש עה א לּ א ׁש וֹ פע זרע אין ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
אחד , בּ ד בּ וּ ק יחד  ׁש ניהם וּ תׁש וּ קת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְזמינה,

אוֹ תּה . לתבּ ע צרי# ֹלא ולכן נפרדים, ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין
כּ # ֹלא הגּ לוּ ת וּ בזמן ל וֹ , ל וֹ ,אמר  אמר  ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

יוֹ צא מתי  ואינוֹ . זרעוֹ , כּ ׁש הנּ קבהכּ תוּ ב ? ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ֹלא ּת אמר, ואם הזּ כר . עם אחד ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ דבּ וּ ק
מה הגּ לוּ ת ׁש ל בּ זמן - נעזב צדּ יק ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָראיתי

?היא ִ◌

נעזב אלּ א  וֹלא למעלה  אחוּ ז זה ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
נעזב  ֹלא אחר  בּ זמן ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.
למּט ה. ואחוּ ז למעלה  אחוּ ז ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵמה נּ קבה,
בּ זמן  הגּ לוּ ת . ׁש ל בּ זּ מן - למעלה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאח וּ ז
למעלה הצּ דדים, ׁש ני את אוֹ חז ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַאחר

נעזב. אינוֹ  וּ לע וֹ לם ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה,

עליה""צ דּ יקים  לעד וי ׁש ּכ נוּ  ארץ יירׁש וּ  ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

כט) א ':(לז , חלק זוהר תורה ; [זוהר

קנג :] וראהדף  בוא  שמעון רבי  אמר
ישרא"ל  כנס "ת של האהבה  התעוררות

נשמ הוא ברוך של להקדוש ותיהם
שהם לפי  לה, מעוררים למטה הצדיקים
זכר, בחינת של מצד המלך מצד באים
מצד  להשכינה מגיע הזאת והתעוררות
שבחינת נמצא אהבה, ונתעורר  זכר  בחינת
להשכינה, ואהבה חביבות מעורר זכר
ברוך  הקדוש אל באהבה נקשרת היא ובכן
המלכות מדת השתוקקות זה כדמיון הוא,
מים לעומת תחתונים מים להעלות 
של  בנשמותיהם אלא אינה עליונים
הזה בעולם הצדיקים הם זכאים צדיקים,

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהיולאמׁש ּפ ט: אׁש ריו:'ּת וֹ רת תמעד ֹלא לצּ דּ יקלבבּ לבּ וֹ  רׁש ע צוֹ פה ¦§¨©¡¨§¦¦§©£ª¨¤¨¨©©¦

להמיתוֹ : ׁש  בּ ה$פטוֹ :�יהו�לגוּ מבקּ  ירׁש יענּ וּ  וֹלא בידוֹ  יעזבנּ וּ  ֹלא §©¥©£¦§Ÿ̈©©§¤§¨§©§¦¤§¦¨§

יהו�לד אל רׁש עים�קוּ ה בּ הכּ רת ארץ לרׁש ת וירוֹ ממ% דּ רכּ וֹ  ׁש מר וּ  ©¥¤§Ÿ̈§Ÿ©§¦¦§¨¤¤¨¤§¦¨¥§¨¦

רענן:להּת ראה: כּ אזרח וּ מתערה עריץ רׁש ע איננּ וּ לוראיתי והנּ ה ויּ עבר ¦§¤¨¦¦¨¨¨¦¦§¨¤§¤§¨©£¨©©£Ÿ§¦¥¥¤

נמצא: וֹלא ׁש לוֹ ם:לזואבקׁש הוּ  לאיׁש  אחרית כּ י יׁש ר וּ ראה ּת ם ׁש מר ¨£©§¥§¦§¨§¨¨§¥¨¨¦©£¦§¦¨

נכרתה:לח רׁש עים אחרית יחדּ ו נׁש מדוּ  מלטוּ פׁש עים צדּ יקים יהו�וּ תׁש וּ עת Ÿ§¦¦§§©§¨©£¦§¨¦¦§¨¨§©©¦¦¥§Ÿ̈

צרה:� בּ עת יהו�ממעוּ זּ ם מרׁש עים�ויּ עזרם יפלּ טם ויפלּ טם ¨¨§¥¨¨©©§§¥§Ÿ̈©§©§¥§©§¥¥§¨¦

בוֹ : חסוּ  כּ י ׁש יעם ¨¦¥¦§ויוֹ 

עליונים מתקיימים שעליהם הבא, ובעולם
ע וֹ לם" יסוֹ ד "וצדּ יק כן: ועל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְותחתונים,

כה) י , סתם(משלי הכל סהכתבו של וסוד 
יסו"ד  והוא למעלה , יסו"ד הוא שהצדיק
צדיקים מן נכללת ישראל וכנסת למטה,

ומלמטה וצדיק סומלמעלה  זה מצד צדיק

שכתוב : זהו  אותה , יורשים זה מצד
א"רץ" "יירׁש וּ  ארץ ", יירׁש וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ"צ דּ יקים
לזאת לה יורש הצדיק וראה בוא ודאי,
יום, בכל ברכות עליה וממשיך האר "ץ
בהמשכה ומעדנים ממתקים לה ונשפע 
הענין. נתבאר והרי אליה, שנמשך עליונה

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

עלסה. וגם הזה  עולם  על  לדרוש  יש  עולם סתם
העליון. המשפיע ,סו .עולם  כח  היינו יסוד על פירוש 

במדת  נוקבין מיין בעבודתו מעורר שלמטה  והצדיק 

מלמטה שלהם המשפיע  כח זה והרי המלכות,
שהוא  שלמעלה הצדיק  זה  ידי ועל המלכות, במדת

ממעל . שפע בהמלכות משפיע  היסוד
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להזכּ יר:אלח לדוד וּ בחמת%�יהו�במזמוֹ ר תוֹ כיחני בּ קצּפ % אל ¦§§¨¦§©§¦§Ÿ̈©§¤§§¦¥¦©£¨§
יד%:ג תיּס רני: עלי וּת נחת בי נחתוּ  חצּ י% מּפ ניד כּ י בּ בשׂ רי מתם אין §©§¥¦¦¦¤¦£¦©¦§©¨©¨¤¥§Ÿ¦§¨¦¦§¥

חּט אתי: מּפ ני בּ עצמי ׁש לוֹ ם אין כבדהזעמ% כּ מ)א ראׁש י עברוּ  עוֹ נתי כּ י ©§¤¥¨©£¨©¦§¥©¨¦¦£Ÿ©¨§Ÿ¦§©¨¨¥

מּמ נּ י: אוּ לּת י:ויכבּ דוּ  מּפ ני חבּ וּ רתי נמקּ וּ  ׁש וּ  מאדזהבאי עד ׁש חתי נעויתי ¦§§¦¤¦¦§¦¨©©Ÿ¨¦§¥¦©§¦©£¥¦©Ÿ¦©§Ÿ

הלּ כּת י: קדר היּ וֹ ם בּ בשׂ רי:חכּ ל מתם ואין נקלה מלאוּ  כסלי נפוּ גוֹ תיטכּ י ¨©Ÿ¥¦¨§¦¦§¨©¨§¦§¤§¥§Ÿ¦§¨¦§¦
לבּ י: מנּ המת ׁש אגּת י מאד עד מּמ %יונדכּ יתי ואנחתי ּת אותי כל נגדּ % אדני §¦§¥¦©§Ÿ¨©§¦¦©£©¦¦£Ÿ¨¤§§¨©£¨¦§©§¨¦¦§

נסּת רה: אּת י:יאֹלא אין הם גּ ם עיני ואוֹ ר כחי עזבני סחרחר אהבייבלבּ י ¦§¨¨¦¦§©§©£¨©¦Ÿ¦§¥©©¥¥¦¦Ÿ£©

עמדוּ : מרחק וּ קרוֹ בי יעמדוּ  נגעי מנּ גד ודרׁש ייגורעי נפׁש י מבקׁש י וינקׁש וּ  §¥©¦¤¤¦§¦©£Ÿ§©¥¨Ÿ¨¨©§©§§©§¥©§¦§Ÿ§¥

יהגּ וּ : היּ וֹ ם כּ ל וּ מרמוֹ ת הוּ וֹ ת דּ בּ רוּ  וּ כאלּ םידרעתי אׁש מע ֹלא כחרׁש  ואני ¨¨¦¦§©¦§¨©¤§©£¦§¥¥¤§¨§¦¥
ּפ יו: יפּת ח ּת וֹ כחוֹ ת:טוֹלא בּ פיו ואין ׁש מע ֹלא אׁש ר כּ איׁש  ל%טזואהי כּ י ¦§©¦¨¡¦§¦£¤Ÿ¥©§¥§¦¨¦§

אֹלהי�יהו� אדני תענה אּת ה ישׂ מחוּ יז:'הוֹ חלּת י ּפ ן אמרּת י כּ י §Ÿ̈¨§¦©¨©£¤£Ÿ¨¡¨¦¨©§¦¤¦§§

הגדּ ילוּ : עלי רגלי בּ מוֹ ט תמיד:יחלי נגדּ י וּ מכאוֹ בי נכוֹ ן לצלע אני כּ ייטכּ י ¦§©§¦¨©¦§¦¦£¦§¤©¨©§¦¤§¦¨¦¦

מחּט אתי: אדאג אגּ יד ׁש קר:כ עוֹ ני שׂ נאי ורבּ וּ  עצמוּ  חיּ ים וּ מׁש לּ מיכאואיבי £¦©¦¤§©¥©¨¦§Ÿ§©©¦¨¥§©Ÿ§©¨¤§©§¥
ּת חת ישׂ טנוּ ני טוֹ בה ּת חת טוֹ ב:(רדופי)רעה יהו�כברדפי ּת עזבני �אל ¨¨©©¨¦§§¦©©¨§¦©©©§¥¦§Ÿ̈

מּמ נּ י:'אֹלהי ּת רחק ּת ׁש וּ עתי:כגאל אדני לעזרתי ׁש ה חוּ  ¡©©¦§©¦¤¦¨§¤§¨¦£Ÿ¨§¨¦

רע עליך יעץ  אם

וגו' תוכיחני בקצפך אל ב)ה ' לח]:(לח, לפרק תהלים ממנו .[שימוש  שסופר הרע מלשון להנצל .
א"ה . שלו ושם יתיה. לצלי  לאויר וצא בשחרית קום רע עליך בליעל איש  יעץ ואם

IIתהלים IIשימוש

ישׂ טנוּ ני "וּ מ ׁש לּ מי  טוֹ בה ּת חת רעה  ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

טוֹ ב" רדפי  כא)ּת חת :(לח , ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

רא .] דף  א ' חלק כתוב [זוהר יוסי רבי אמר 
ל #" ויׁש ע  לה' ק וּ ה רע  אׁש לּ מה ּת אמר  ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ"אל 

כב ) כ, שלא(משלי אזהרה המקרא התחלת ,
כמו  טובה, לו שעשה  למי  רע אדם ישלם 
וגו'", טוֹ בה ּת חת רעה "וּ מ ׁש לּ מי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְשכתוב:
ֹלא טוֹ בה ּת חת  רעה "מׁש יב שכתוב: ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵלפי 

מבּ יתוֹ " רעה יג )תמוּ ׁש  יז, וסוף (משלי , ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
רעה לו ששלמו למי  אפילו מזהיר  המקרא

לשלם לו שאין למי, שעשה טובה תחת
אלא לו, ששלמו ההוא הרעה תחת רעה 

ל #" ויׁש ע  לה' כב )"קוּ ה כ, .(משלי  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌

ּת ׁש וּ עתי""ח וּ ׁש ה  אדני  כג)לעזרתי  :(לח, ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌

סד.] דף  ב ' חלק חייא[זוהר רבי אמר 
הוא ברוך הקדוש מקום שבכל וראה בוא
שלו, מעל יותר הצדיקים עלבון תובע
שמחרפים העולם בני  הם כמה שהרי 

ס  כגון  למעלה, וגדף ומגדפים חרף נחריב
וגו'" הארצוֹ ת אֹלהי בּ כל "מי ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִואמר :

IIתהלים IIזוהר 
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לה) יח , ב ' מחל (מלכים הוא ברוך והקדוש ,
על  ידו שהושיט וכיון ממנו, תבע ולא
ויּ # ה' מלא# "ויּ צא כתוב: מה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַחזקיה

וגו'" א0וּ ר לה)בּ מחנה יט , ירבעם(שם , ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌
ומקטר זרה עבודה עובד היה נבט  בן
הוא ברוך  והקדוש אליה, ומזבח  אליה
הנביא עדו  בא וכאשר ממנו, תבע  לא
לנגדו, ידו ירבעם והושיט עליו וניבא 

וגו '" יד וֹ  "וּת יבׁש  כתוב: א'מה (מלכים ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ד ) פרעהיג, אליו, להשיבה יכל ולא 

אׁש מע  אׁש ר ה' "מי ואמר: וגדף  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִחרף
ב )בּ קלוֹ " ה, הוא(שמות  ברוך  והקדוש , ְ◌ֹ

מלשלח סירובו על אלא ממנו תבע לא
הצדיקים הם זכאים ישראל, את
יותר בכבודם חפץ הוא ברוך שהקדוש 

שלו. מעל

IIתהלים IIזוהר 
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לחודש ז

לדוד:(לידיתון)למנצּ חאלט מזמוֹ ר מחטוֹ אבלידוּ תוּ ן דרכי אׁש מרה אמרּת י ©§©¥©¦¦§§¨¦¨©§¦¤§§¨§¨©¥£

לנגדּ י: רׁש ע בּ עד מחסוֹ ם לפי אׁש מרה דוּ מיּ הג בלׁש וֹ ני נאלמּת י ¦§¦¤§§¨§¦©§§Ÿ¨¨§¤§¦¤¡©§¦¦¨

נעכּ ר: וּ כאבי מּט וֹ ב דּ בּ רּת יד החׁש יתי אׁש  תבער בּ הגיגי בּ קרבּ י לבּ י חם ¤¡¥¦¦§¥¦¤§¨©¦¦§¦§¦©£¦¦¦§©¥¦©§¦

למתענה

וגו' אשמרה ב)אמרתי לט]:(לט, לפרק תהלים ותאמר [שימוש לאויר ותצא השחר בעלות קום .
"אמרתי . מן י ' ממני , "השע  מן ה' ה "י. הוא  שלו  ושם תתעלה השם עם פעמים שבעה 

IIתהלים IIשימוש

אחד לעצמם רעה ׁשּגֹורמים הם ְְְְִֵֶַָָָָֹׁשל ׁשה
עצמֹו ׁשּמקּלל מי  - זה ְְִֵֶַַמהם

בלׁש וֹ ני אמרּת י  מחטוֹ א דרכי  אׁש מרה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌

רׁש ע  בּ ע וֹ ד  מחס וֹ ם  לפי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶאׁש מרה

ב )לנגדּ י  פנחס :(לט, פ ' ויקרא  - רמ"ו .)[זוהר  ](דף  ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

רעה ׁש גּ וֹ רמים הם ׁש ֹלׁש ה הּק דמוֹ ן , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַוּ בחבּ וּ ר
בּ עוֹ לם ואחד הזּ ה, בּ עוֹ לם  ׁש נים - ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמם 
ׁש לּ מדנוּ , עצמוֹ , ׁש ּמ קלּ ל מי הם: ואלּ וּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַאחר .
וּ בׁש עה האדם, לפני מפקד אחד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְממ נּ ה 
זה, ממ נּ ה  האדם, אוֹ תוֹ  עצמוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ קלּ ל
נ וֹ טלים ּת חּת יו , ׁש ּמ מ נּ ים אחרים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְו ׁש בעים
אוֹ תּה  וּ מעלים אמן , וא וֹ מרים דּ בּ וּ ר ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 
עד אחריו  רוֹ דף והוּ א אוֹ תּה , ודנים ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
לנ וּ  מי  דּ בּ וּ ר. א וֹ ת וֹ  לוֹ  וּ מׁש לּ ם אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ שׂ ה

ׁש אמר  מ ּמ ׁש ה, לב)גּ ד וֹ ל מחני(שמות אין  ואם ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
גּ ב על ואף לצר#, ואמר כּ תבּת , אׁש ר מ# ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָנא
ֹלא זה  כּ ל עם רצוֹ נ וֹ , עשׂ ה  הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
בּ פרׁש ת נז כּ ר ׁש ֹּלא נתבּ אר  והרי מענ ׁש , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ִנ צּ וֹ ל
מי ּפ רׁש וּ הוּ . והרי מ0ם. ונמחה ּת צוּ ה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה 

ׁש אמר  הּמ ל# מדּ וד גּ דוֹ ל לט)לנ וּ  אמרּת י(תהלים ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לפי אׁש מרה בלׁש וֹ ני  מחטוֹ א דרכי  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶאׁש מרה
רׁש ע בּ עוֹ ד מה וּ  לנג דּ י . רׁש ע בּ עוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמחסוֹ ם 

ולוֹ קחלנגדּ י זה, על הּמ פקד הה וּ א  הממנּ ה ? ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
לא לוֹ  לקלקל ההוּ א דם.ה דּ בּ וּ ר ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

נעּכר ּוכאבי מ ּטֹוב  החׁשיתי  ד ּומּיה ְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָנאלמ ּתי
יׂשראל ּכנסת אֹותֹו אמרה זה ּפסּוק -ְְְִֵֶֶֶָָָָ

ַָּבּגלּות

וּ כאבי נאלמ ּת י  מ ּט וֹ ב החׁש יתי  דוּ מיּ ה ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ג)נעּכ ר פ ':(לט, בראשית  - [זוהר ֶ◌ְ◌ָ◌

לו.)בראשית  כּ תוּ ב ](דף ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
לט ) מּט וֹ ב (תהלים החׁש יתי ד וּ מיּ ה ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאלמּת י

זה ּפ סוּ ק ד וּ מיּ ה, נאלמּת י נעכּ ר. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוּ כאבי 
מה בּ גּ לוּ ת. ישׂ ראל כּ נסת אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאמרה

הדּ בּ וּ ר,הּט עם את מנהיג ׁש ּק וֹ ל  בּ גלל  ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
וד בּ וּ ר מּמ נּ ה, נפרד קוֹ ל בּ גּ לוּ ת . ׁש היא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
מה וגוֹ '. דוּ מיּ ה נאלמּת י זה ועל נׁש מע, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹלא

ׁש ֹּלאהּט עם מ ּט וֹ ב , ׁש החׁש יתי  בּ גלל ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
אוֹ מרים וי שׂ ראל אּת ּה . קוֹ ל סה)הוֹ ל# (שם ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

דּ וּ מיּ ה זּ ה מה תה לּ ה. ד וּ מיּ ה תהלּ הל # זוֹ  ? ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ לי  וׁש וֹ תקת בּ גּ ל וּ ת ד וּ מיּ ה ׁש היא ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלדוד ,

ל# זּ ה מה יצחק, רבּ י אמר  בּ גלל#קוֹ ל. ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
קוֹ ל . מּמ נּ ה ׁש הסּת לּ ק  ו ׁש וֹ תקת דוּ מיּ ה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִהיא

ׁשערי יּפתחּו הּׁשּׁשי לאלף  ׁשנים מאֹות  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָב ׁשׁש
למּטה חכמה  ׁשל  ּומעינֹות למעלה ְְְְְְֶַַַַָָָָָָָהחכמה

וּ כאבי נאלמ ּת י  מ ּט וֹ ב החׁש יתי  דוּ מיּ ה ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ג)נעּכ ר פ ':(לט, בראשית  - [זוהר ֶ◌ְ◌ָ◌
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אני:�יהו�הוֹ דיעניהבּ לׁש וֹ ני: חדל מה אדעה היא מה ימי וּ מדּ ת קצּ י ¦§¦¦¥¦§Ÿ̈¦¦¦©¨©©¦¥§¨¤¨¥¨¦
סלה:ו נצּ ב אדם כּ ל הבל כּ ל א� נגדּ % כאין וחלדּ י ימי נתּת ה טפחוֹ ת ¨¤¨¦¨¨¨¤¤¨©¤§¤¦©§¦§¤§©¨¨©¨¨§¥¦הנּ ה

קיז .)וירא  כּ תוּ ב ](דף זה כּ מוֹ  יוֹ סי , רבּ י ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ס) מהוּ (ישעיה אחי ׁש נּ ה. בּ עּת ּה  ה' ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאני

אז בּ ע ּת ּה  העפר, מן ׁש ּת קוּ ם ה'. בּ עת ? ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
יוֹ ם זה, כּ ל ועם יוֹ סי, רבּ י אמר ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲאחי ׁש נּ ה.
וֹלא העפר בּ תוֹ # י שׂ ראל כּ נסת היא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד 
בּ א אבל  אמרוּ , כּ # יה וּ דה, רבּ י אמר ֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵיוֹ תר.
י שׂ ראל  ׁש כּ נסת בּ ׁש עה ׁש לּ מדנוּ . הּס וֹ ד  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְראה
הּק דוֹ ׁש  ה0ם אוֹ תיּ וֹ ת אז  מּמ קוֹ מּה , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָגּ לתה
וא"ו, מן ה"א ׁש נּ פרדה נפרד וּ , ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל

כּ תוּ ב  מה ׁש נּ פרדוּ  לט )?וּ מ0וּ ם (תהלים  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וא"ו  ׁש הס ּת לּ ק מ 0וּ ם דוּ מיּ "ה, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאלמּת י
נאלם, הדּ בּ וּ ר  אז  נמצא, ֹלא וקוֹ ל ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵמה "א
היּ וֹ ם אוֹ תוֹ  כּ ל לעפר  ׁש וֹ כבת היא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 

וּ מיהוּ  ה"א. ׁש ל החמיׁש י .ה זּ ה האלף ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
ׁש ֹּלא עד  בּ גּ ל וּ ת ׁש הקדּ ימה גּ ב  על ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף

האלף אוֹ תוֹ  ה"א.נכנס  ׁש ל הּס וֹ ד החמיׁש י, ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש ל  הּס וֹ ד ׁש הוּ א ה00י, האלף ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כׁש יּ בא

ה"א. את  יקים וא"ו אז ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָוא"ו,

אז בּ זמן  נפ ׁש , ׁש )ים ע שׂ ר ּפ עמים ׁש ׁש  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

וא"ו  ּפ עמים, ע שׂ ר וא "ו  ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש למ וּ ת

עשׂ ר, ּפ עמים  עוֹ לה[שוא "ו]ׁש ׁש  וא"ו  ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
נׁש למת[בעשר] בּ ה"א. יוֹ רדת וא"ו ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ י ',

הם אז ּפ עמים, ׁש ׁש  עשׂ ר בּ ת וֹ # ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָוא"ו
ׁש 0ים וּ בכל מהעפר . להקימ ּה  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִׁש 0ים
מתחזּ קת ה00י  האלף מאוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְוׁש 0ים 

להתחזּ ק. בּ דרגוֹ תיה ועוֹ לה וּ ב ׁש ׁש ה"א, ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ערי יּפ תחוּ  ה--י לאלף ׁש נים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵמאוֹ ת 
חכמה  ׁש ל וּ מעינוֹ ת למעלה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה
ל -ביעי. להכּ נס העוֹ לם ויתּת ּק ן  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה ,
ׁש 0י  בּ יוֹ ם ׁש ּמ תּק ן אדם בּ ן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

כּ # אף לׁש בּ ת, להכּ נס ה0מׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִמכּ ׁש ּמ עריב
- לדּ בר  וסימן ז)גּ ם, ׁש ׁש (בראשית בּ ׁש נת ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

מעינוֹ ת כּ ל נבקעוּ  וגוֹ ' נח לחיּ י  ׁש נה ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמא וֹ ת
רבּ ה. ◌ָ◌ַ◌ְּת הוֹ ם

– לׂשמאל ואחד  לימין אחד הם קּצים  ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹׁשני
ּורׁשעים ְִִִַָצ ּדיקים

היא ה וֹ דיעני  מה ימי  וּ מ דּ ת קצּ י ה ' ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אני חדל מה ה)אדעה  [זוהר.(לט , ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

נח  פ' בראשית  סג .)- ּפ תח,](דף יהוּ דה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י 
לט ) מה(תהלים  ימי  וּ מ דּ ת ק צּ י ה ' ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִהוֹ דיעני

לפני  דּ וד אמר אני . חדל מה אדעה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִהיא
אחד  הם, ק צּ ים ׁש ני הוּ א: בּ רוּ # ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

לשׂ מאל  ואחד  דרכים לימין ׁש ּת י והם , ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
קץ  העוֹ לם. לאוֹ תוֹ  אדם  בּ ני בּ הם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת 

ׁש כּ תוּ ב - יב )לימין וקץ (דניאל היּ מין. לקץ ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב - כח)לשׂ מאל לחׁש #(איוב  שׂ ם קץ  ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌

חוֹ קר הוּ א ּת כלית וצלמות ,וּ לכל אפל  [אבן ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
החוקר? הוא מי חוקר? הוא  תכלית ולכל זה מה 

הבריות] פני שמחשיך לשמאל קץ אותו  .אלא 
ּת כלית וּ לכל על מהוּ  הדּ ין ׁש 0רוּ י בּ זמן ? ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌

קץ  וצלמות. אפל אבן - להׁש מיד ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
קץ  נחׁש . זה הּמ ות, מלא # זה - לח ׁש # ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָשׂ ם
ׁש ל  מצּ ד  ׁש הרי  לחׁש #, שׂ ם קץ  בּ שׂ ר, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
בּ זמן  - ּת כלית וּ לכל בא. הוּ א הזּ הב  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִהּת וּ #
להיוֹ ת חוֹ קר הוּ א העוֹ לם, על ׁש רוּ י ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש דּ ין
קץ  הבּ ר יּ וֹ ת. ּפ ני להחׁש י # לעוֹ לם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָקטגוֹ ר 
היּ מין. לקץ  ׁש כּ תוּ ב ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלימין,
ואּת ה לדניּ אל : הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ עוֹ לם מנוּ חה לוֹ : אמר ותנוּ ח. לּק ץ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵל#
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אספם:ז מי ידע וֹלא יצבּ ר יהמיוּ ן הבל א� איׁש  יתהלּ � בּ צלם מהחא� ועּת ה ©§¤¤¦§©¤¦©¤¤¤¡¨¦§Ÿ§¥©¦Ÿ§¨§©¨©

הה וּ א בּ עוֹ לם אוֹ  לוֹ הזּ ה אמר בּ עוֹ לם? : ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מׁש כּ בוֹ תם. על ינוּ חוּ  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַההוּ א,

יב ) '(דניאל  לו, אמר  הימין, לקץ לגורלך [ותעמד

באותו עלי יהיה  מה  ידעתי לא  שהרי  מקום , לאיזה 

ותנוח] לו', אמר בּ זמן עולם? לוֹ : אמר  .ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ֹלא אוֹ  בּ יניהם אקוּ ם  מהעפר, ?ׁש יּ ק וּ מוּ  ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

ידעּת י  הרי  לוֹ : אמר ותעמד. לוֹ : ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר
אמת צ דּ יקי ׁש ל מהם כּ ּת וֹ ת, כּ ּת וֹ ת ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש יּ ק וּ מ וּ 
מי  עם ידעּת י וֹלא העוֹ לם, ר ׁש עי ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵוּ מהם
לוֹ : אמר  לגוֹ רל#. לוֹ : אמר  אקוּ ם. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵמהם
לימין  קץ יׁש  לּק ץ . ל# ואּת ה אמר ּת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
קץ, לאיזה ידע ּת י וֹלא לשׂ מאל, קץ ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְויׁש 

היּ מים לקץ אוֹ  ה יּ מין לקץ לקץ לוֹ : אמר  ? ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לּק דוֹ ׁש -בּ רוּ #- אמר דּ וד כּ אן גּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין.

לט )הוּ א, חלק (תהלים מהוּ  קצּ י , ה' הוֹ דיעני  ,ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש התבּ 7ר עד דעּת וֹ  נחה וֹלא  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָגּ וֹ רלי.

ׁש כּ תוּ ב  לימין, קי)ׁש יּ היה  לימיני .(שם  ׁש ב ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

ּבמעׂשים הּזה ּבעֹולם ּכׁשּזֹוכה  אדם ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָּבן
מא ֹותֹו למעלה מתרּבים ׁשּלֹו ה ּימים ְְְִִִִֵֶַַַָָט ֹובים

ימיו מ ּדת ׁשהּוא  ִֶַָָָמק ֹום

היא ה וֹ דיעני  מה ימי  וּ מ דּ ת קצּ י ה ' ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אני חדל מה ה)אדעה  [זוהר.(לט , ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ויחי פ' בראשית  רלג :)- ראה,](דף  בּ ן בּ א ימי ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ מעשׂ ים  הזּ ה בּ עוֹ לם כּ ׁש זּ וֹ כה  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
למעלה  מתרבּ ים ׁש לּ וֹ  היּ מים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִטוֹ בים,

ימיו  מדּ ת ׁש הוּ א  מקוֹ ם  ואמר,מאוֹ תוֹ  ּפ תח . ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לט ) מה(תהלים  ימי  וּ מ דּ ת ק צּ י ה ' ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִהוֹ דיעני

ראה, בּ א אבל בּ ארוּ הוּ . זה ּפ סוּ ק וגוֹ '. ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִהיא
וּ מדּ ת בּ דוד . ׁש נּ קׁש ר ה יּ מין, קץ  זה - ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִקצּ י 

ׁש ּמ תמ נּ ה זהוּ  - היא מה ממנה]ימי  [שיש ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ימיו. על ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

מרבּ י אמר ׁש מעּת י הרי יהוּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
אוֹ תם על נאמר זה ׁש ּפ סוּ ק ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ׁש הם הראׁש וֹ ן, מאדם עליו ׁש נּ גזרוּ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים
היוּ  ֹלא בּ כלל ׁש ח יּ ים נאמר  ׁש הרי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים,
ׁש לּ וֹ  ימים מאוֹ תם ל וֹ  נתן ׁש אדם אלּ א ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶלוֹ ,
מ ׁש ּמ ׁש  ֹלא וילוֹ ן זה, וסוֹ ד ׁש נים. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
מעצמּה , כּ לל מאירה ֹלא והלּ בנה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְכּ לוּ ם,
צדדיה, בּ כל  ל ּה  מאיר וֹ ת ׁש נים  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוׁש בעים

סת דוד חיּ י דּ וד והם רצה  זה ועל ם. ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מה ועל זה, ס וֹ ד לדעת הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמה ּק דוֹ ׁש 
את ולדעת מעצמ ּה , ללּ בנה חיּ ים ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵאין

ׁש לּ ּה . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהעּק ר

דרגּ הוּ מ דּ ת  זוֹ הי  - היא מה  [שלימי ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש עוֹ מדתהעולם] נסּת רת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶעליוֹ נה
ׁש לּ ּה , ח יּ ים ׁש הם היּ מים אוֹ תם כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַעל
- אני  חדל מה אדעה ל כּ ל. ׁש ּמ איר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
אוֹ ר אני חדל מה על אדע דּ וד, ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר
אוֹ תם כּ ל כּ ׁש אר  מּמ נּ י  ונמנע  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמעצמי
חיּ ים, לכלּ ם להם ׁש יּ ׁש  העליוֹ נים ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהאוֹ ר וֹ ת
מ ּמ נּ י . נּ מנע מה ועל חדל  אני מה על ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואני
לוֹ  נּת נה וֹלא לדעת, דוד 0רצה מה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְוזהוּ 

לדעת. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְרׁש וּ ת

דברים. ׁשל ׁשה מ ּמְך לבּקׁש אלי ְך ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹּבאתי
ותזּכיר תֹורה  ּדברי  ּתאמר ׁשּכאׁשר - ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאחד 
ׁשּתאמר אמרּתי  ׁשאני  ּדברים ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹמא ֹותם 

יצחק ר ּבי  ּפטירת ּומעׂשה  ּבׁשמי . ְְְֲִִִִִֶַַַָָא ֹותם

יהמי וּ ן א  הבל א   איׁש  יתה לּ   ּב צלם ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

אספם  מי  ידע ו ֹלא ז)יצּב ר [זוהר:(לט, ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌

ויחי פ ' בראשית  ריז :)- היה](דף יצחק ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
יהוּ דה רבּ י  ׁש ל ּפ תחוֹ  על  אחד יוֹ ם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵיוֹ ׁש ב 
אוֹ תוֹ  וּ מצא יהוּ דה ר בּ י יצא עצוּ ב. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
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ל וֹ , אמר  ועצוּ ב. י וֹ ׁש ב ׁש היה ׁש לּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבּ 0ער
ימים מ0אר זה יּ וֹ ם בּ אתי מה לוֹ , אמר  ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

- אחד דברים. ׁש ֹלׁש ה מ ּמ # לב ּק ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאלי#
מאוֹ תם ותזכּ יר תוֹ רה דּ ברי ּת אמר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר
אוֹ תם ׁש ּת אמר  אמרּת י, ׁש אני ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
- ואחד ׁש מי . את להזכּ יר כּ די ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש מי,
- ואחד בּ ּת וֹ רה . בּ ני יוֹ סף את  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּת זכּ ה
וּ תבּק ׁש  היּ מים  ׁש בעת  כּ ל  לקברי  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ּת ל#

ל# מנּ ין לוֹ , אמר עלי. ל וֹ ,בּ ּק ׁש ת# אמר ? ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
וֹלא לילה , בּ כל  מ ּמ נּ י  מסּת לּ קת נׁש מתי ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי 
בּ ּת חלּ ה. ׁש היתה כּ מוֹ  בּ חלוֹ ם לי  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמאירה
לׁש וֹ מע  וּ מ גּ יע מתּפ לּ ל  אני ׁש כּ אׁש ר ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְועוֹ ד,
וֹלא ׁש בּ כּ תל בּ צלמי  מׁש גּ יח אני ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה,
העבר והצּ לם הוֹ איל  ואמרּת י, אוֹ תוֹ , ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶר וֹ אה
וּ מכריז, יוֹ צא הכּ ר וֹ ז ׁש הרי  נראה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

לט )ׁש כּ ת וּ ב -(תהלים אי ׁש  יתהלּ # בּ צלם א# ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
מּמ נּ וּ , יעבר  ֹלא האדם ׁש צּ לם זמן ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָכּ ל
בּ תוֹ כ וֹ . עוֹ מדת ורוּ חוֹ  איׁש  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיתהלּ #
ה וּ א אז נראה, וֹלא האדם צלם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש העבר 
וּ מ כּ אן, ל וֹ , אמר הזּ ה. מהעוֹ לם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ָמעבר

ח)ׁש כּ תוּ ב ימינ (איוב  צל אמרכּ י  ארץ. עלי וּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש אני  רוֹ צה ׁש אּת ה  הלּ ל וּ  הדּ ברים כּ ל ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלוֹ ,
עוֹ לם ׁש בּ אוֹ תוֹ  מּמ #, אב ּק ׁש  אבל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ֶאעשׂ ה,
ׁש הייתי  כּ מ וֹ  אצל# מק וֹ מי  את ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְּת ברר
ואמר, יצחק  ר בּ י בּ כה הזּ ה. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
היּ מים כּ ל מּמ נּ י תּפ רד ׁש ֹּלא מּמ # ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ בּק ׁש ה 

◌ָ◌ַהלּ ל וּ .

יוֹ ׁש ב הלכוּ  ׁש היה מצא וּ ה וּ  ׁש מעוֹ ן, לרבּ י  ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
רבּ י  עיניו זקף בּ ּת וֹ רה. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוע וֹ סק
את וראה יצחק, ר בּ י  את וראה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
קם לפניו . ורוֹ קד לפניו ׁש רץ הּמ ות ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמלא#
אמר, יצחק . ר בּ י  בּ יד ואחז ׁש מעוֹ ן , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
וּ מי  יכּ נס , - להכּ נס ׁש רגיל ׁש ּמ י ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְגּ וֹ זרני

רבּ י  נכנסוּ  יכּ נס. ֹלא - להכּ נס רגיל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
הּמ ות מלא# את ק ׁש ר  יהוּ דה, ורבּ י  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
ׁש עד  וראה ׁש מע וֹ ן, ר בּ י התבּ וֹ נן  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַבּ חוּ ץ.
ׁש מנה עד ׁש הרי זמן, הגּ יע טרם ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַעכׁש ו
רבּ י  לפני הוֹ ׁש יבוֹ  זמן. היה היּ וֹ ם ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָׁש עוֹ ת
רבּ י  אמר בּ ּת וֹ רה. מל ּמ דוֹ  והיה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
הּפ תח, על ׁש ב בּ נוֹ , אלעזר לרבּ י  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן

ירצה[ומי]וּ מה אם עּמ וֹ . ּת ד בּ ר  אל 0ּת ראה ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ׁש ֹּלא ׁש בוּ עה אוֹ תוֹ  ּת ׁש בּ יע לכאן, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס 
ראית יצחק, לר בּ י  ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִיכּ נס.

ֹלא אוֹ  ה יּ וֹ ם אבי# דּ מוּ ת ׁש נינוּ ,?את ׁש הרי  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
אביו  העוֹ לם, מן מס ּת לּ ק ׁש אדם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ונוֹ דע  א וֹ תם ור וֹ אה ׁש ם, נמצאים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ קרוֹ ביו 
עּמ ם  מד וֹ רוֹ  ׁש יּ היה אוֹ תם וכל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם ,
מת כּ נּ סים  כּ לּ ם אחת, בּ דר גּ ה  עוֹ לם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌.◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ אוֹ ת וֹ 
עד נׁש מתוֹ  עם והוֹ לכים ע ּמ וֹ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצאים

במקוֹ מּה  ׁש ּת ׁש רה עכׁש ו הּמ ק וֹ ם עד אמר, . ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ואמר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י קם כּ # בּ ין ראיתי. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָֹלא
וה וּ א אצלנוּ , יצחק  רבּ י  נ וֹ דע העוֹ לם , ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִר בּ וֹ ן
אחזּת י  הרי כּ אן. ׁש ל  עינים ׁש בע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵמא וֹ תן 
אדוֹ ננוּ  כּ ּס א ואמר : קוֹ ל  יצא לי . ותן ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ 
ׁש לּ # הוּ א הרי ׁש מע וֹ ן, ר בּ י בּ כנפי ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקרבה
בּ כסא #. לׁש רוֹ ת ׁש ּת כּ נס בּ זמן יבא ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְועּמ #
רבּ י  ראה כּ # בּ ין ודּ אי . ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ואמר,א הּמ ות, מלא# מסּת לּ ק ׁש היה לעזר ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ ר ׁש מעוֹ ן  ר בּ י  ׁש ּמ צוּ י בּ מק וֹ ם דּ ין גּ זר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵאין
בּ נוֹ , אלעזר  לרבּ י ׁש מע וֹ ן רבּ י  אמר  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַיוֹ חאי.
ראיתי  ׁש הרי יצחק , בּ ר בּ י ואחז לכאן ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִּת כּ נס
בּ וֹ , ואחז  אלעזר ר בּ י  נכנס  ּפ וֹ חד. ׁש הוּ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶבוֹ 

ּת וֹ רה. ולמד ּפ ניו החזיר  ׁש מעוֹ ן  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י

ל וֹ ,נר דּ ם  אמר  אביו. את וראה יצחק  ר בּ י ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הזּ ה בּ עוֹ לם חלק# אׁש רי  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ ני,
עץ  ׁש ל  העלים בּ ין ׁש הרי הבּ א, ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בעוֹ לם

IIתהלים IIזוהר 
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נתוּ ן עדן  ׁש בּ גן  יושב]החיּ ים גּ דוֹ ל [אתה  עץ ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
בּ ר ׁש מעוֹ ן רבּ י והוּ א עוֹ למוֹ ת, בּ ׁש ני  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוחזק
בּ ענפיו. אוֹ ת# אוֹ חז הוּ א ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַיוֹ חאי,
אני  וּ מה אבּ א, לוֹ , אמר  בּ ני . חלק# ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 

אתׁש ם ׁש כּ ּס וּ  הי וּ  ימים ׁש ֹלׁש ה לוֹ , אמר  ? ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
ּפ תוּ חים ח לּ וֹ נוֹ ת ל# ותּק נ וּ  מ ׁש כּ ב#, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲחדר 
ואני  העוֹ לם, צדדי מארבּ עת ל# ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהאיר
אׁש רי  ׁש אמרּת י  ו שׂ מח ּת י , מק וֹ מ# ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָראיתי
זכה ֹלא עכׁש ו ׁש עד לזה מחוּ ץ  בּ ני, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶחלק#
לבא עתידים הי וּ  עכׁש ו  והרי  בּ ּת וֹ רה. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ נ#
ועד  מהחברים, צדּ יקים ע שׂ ר  ׁש נים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵאלי#
העוֹ למוֹ ת: בּ כל קוֹ ל התעוֹ רר י וֹ צאים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היוּ 

החברים הם כּ אן [השבילים]מי  ?ׁש עוֹ מדים ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ּק ׁש  בּ ּק ׁש ה ׁש מע וֹ ן, רבּ י  בּ ׁש ביל ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתעּט ר וּ 
ׁש בעים ׁש הרי לבדּ וֹ , זה וֹלא  לוֹ . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונּת נה
וּ בכל  בּ ׁש בילוֹ , כּ אן מתעּט רים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְמקוֹ מוֹ ת
ל ׁש בעים ּפ תחים ּפ תוּ חים וּ מקוֹ ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָמקוֹ ם
ל ׁש בעים נפּת ח וע וֹ לם עוֹ לם וכל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת,
כּ תרים לׁש בעים נפּת ח  ורץ רץ וכל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָרצים,
לעּת יק, דרכים נפּת חוּ  וּ מ 0ם  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים,
עליוֹ נה נעימוּ ת בּ א וֹ ת ּה  לראוֹ ת הכּ ל, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנסּת ר

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לכּ ל , וּ מהנּ ה (תהליםׁש ּמ אירה ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
זּ הפז) מה בּ היכל וֹ . וּ לבּק ר ה' בּ נעם  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַלחזוֹ ת

בּ היכלוֹ  ׁש כּ תוּ בוּ לבּק ר הינ וּ  יב )? (במדבר  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
כּ ּמ ה אבּ א, לוֹ , אמר ה וּ א . נאמן בּ יתי  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְבּ כל 

הזּ ה בּ עוֹ לם  לי  נתנ וּ  אין זמן לוֹ , אמר ? ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
בּ הלּ וּ לא אבל  לאדם, מוֹ דיעים וֹלא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְר ׁש וּ ת 
ע וֹ ר # ּת היה ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ׁש ל  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לה
בּ נוֹ ת וּ ראינה צאינה ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌3ׁש לחנוֹ ,
אּמ וֹ  ל וֹ  ׁש עּט רה  בּ עטרה ׁש ֹלמה בּ ּמ ל# ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִציּ וֹ ן 
כּ # בּ ין ל בּ וֹ . שׂ מחת וּ ביוֹ ם חתנּ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֲ◌ְבּ יוֹ ם
וּ ּפ ניו  צ וֹ חק  והיה יצחק , ר בּ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִהתעוֹ רר

ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ראה בּ פניו.מאירים. והסּת כּ ל ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש מע ּת  חדׁש  דּ בר  ל וֹ , ודּ אי .אמר לוֹ , אמר  ? ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש מע וֹ ן. רבּ י לפני הׁש ּת ּט ח  לוֹ . ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר

ּתמיד מל ּוה זה  – איׁש יתהּלְך ּבצלם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָא ְך
צאתֹו ועד מב ֹוא ֹו האדם ְְֵֶַָָָאת

יהמי וּ ן א  הבל א   איׁש  יתה לּ   ּב צלם ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

אספם  מי  ידע ו ֹלא ז)יצּב ר [זוהר:(לט, ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌

תזריע  פ' מ "ג .)ויקרא  בּ ׁש עה](דף  ראה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
בּ נקבתוֹ  להזדּ וּ ג להתק דּ ׁש  בּ א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם

עליו (בכונה) מתעוֹ ררת ׁש לּ וֹ , קד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ רצ וֹ ן
וּ נקבה,(אחרת)ר וּ ח  זכר  כּ ל וּ לה קדוֹ ׁש ה , ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אחד  לׁש ליח הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְור וֹ מז
וּ מפקיד  האדם, בּ ני  הרי וֹ נוֹ ת על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ַהממנּ ה
מקוֹ ם לאיזה לוֹ  וּ מוֹ דיע  הרוּ ח, אוֹ תּה  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ יד וֹ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אוֹ תוֹ . ג )יפקד והלּ ילה(איוב  ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ממנּ ה: לאוֹ תוֹ  אמר הלּ ילה גבר. הרה ◌ֶ◌3◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָאמר
ה וּ א בּ רוּ # והּק ד וֹ ׁש  מּפ ל וֹ ני. גבר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָֹהרה
מה כּ ל הרוּ ח, אוֹ תּה  את  לוֹ , ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַמפקיד 
רוּ ח, י וֹ רדת אז ּפ ר ׁש וּ ה. והנּ ה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌0ֶּמ פקיד,
בּ דיוֹ קנוֹ  ׁש עוֹ מד אוֹ תוֹ  עּמ ּה , אחד ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְוצלם

נברא צלם בּ א וֹ ת וֹ  בּ אוֹ תוֹ (התגדל )למעלה, , ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הזּ ה. בּ עוֹ לם  הוֹ ל# (תהליםצלם ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ׁש הצּ לםלט ) בּ ע וֹ ד איׁש . יתהלּ # בּ צלם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַא#
עוֹ מד  ׁש לּ וֹ  בּ צּ לם האדם, עם נמצא ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה

כּ אחד ׁש ּמ תחבּ רים הזּ ה, עמובּ עוֹ לם (נמצא ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
כאחד ) שמתחברים  הם ושנים הזה , בעולם עומד אדם

הם וּ ׁש נים הבּ א, בּ עוֹ לם עוֹ מד  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵהוּ א
את מזהיר הּמ ל# וּ ׁש ֹלמה יחד. ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶׁש ּמ חבּ רים

ואוֹ מר, האדם  ב )בּ ני  היּ וֹ ם(שיר  ׁש יּ פוּ ח עד  ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ׁש נים. ה צּ ללים, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְונס וּ 

מצאנוּ ,וּ בה ּכ ׁש פים אׁש מדאי ׁש ל  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש יּ וֹ דעים (שרוצים)ׁש אוֹ תם ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

וּ להדּ בק  ה 7מאל  מצּ ד  כּ ׁש פים ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלכ0ף 

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש יּ ראוּ  בּ מקוֹ ם אוֹ  הנּ ר לאוֹ ר יק וּ ם ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הם,
דּ ברים אוֹ תם  ויאמר ׁש לּ וֹ , הצּ למים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
להם ויקרא הכּ ׁש פים, לאוֹ תם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶׁש ּמ תּק נים
הּט מאים בּ 0מוֹ ת טמאים צדדים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלאוֹ תם

ויזמין ׁש לּ וֹ (וישביע )ׁש לּ הם, הצּ למים ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
מתּת ּק ן  ׁש הוּ א ויאמר  ׁש ּק וֹ רא, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תם

ה וא וֹ ת וֹ  למצותם, להם יוֹ צאבּ רצוֹ נוֹ  אי ׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
האחר. ל צּ ד נוֹ תן וּ פקדוֹ נוֹ  ר בּ וֹ נוֹ , ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵמר ׁש וּ ת
יאמר ׁש הוּ א כּ ׁש פים ׁש ל  דּ בּ וּ רים ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוּ באוֹ תם

ׁש ּת י (וישביע )ויזמין נראים לצּ למים, אוֹ תם ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש לּ וֹ  צלמים בּ אוֹ תם וּ מתּת ּק נים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִר וּ חוֹ ת,
דּ ברים ל וֹ  וּ מוֹ דיעים אדם, בּ ני  ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ מראה
ידוּ עים. לזמנּ ים להיטיב וּ דברים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלהרע
ׁש ל  בּ כלל נכלל וּ  ׁש ֹּלא הר וּ חוֹ ת ׁש ּת י  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
הלּ ל וּ , בּ צּ למים נכללים עכׁש ו ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַגּ וּ ף,
דּ ברים לאדם ל וֹ  וּ מוֹ דיעים  בּ הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּת ּק נים
וּ פקדוֹ נוֹ  רבּ וֹ נוֹ , מר ׁש וּ ת ׁש יּ וֹ צא וזהוּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלהרע,

הּט מא. לצּ ד ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵנוֹ תן

הבּ יתבּ א כּ לי  לזרק לאדם אסוּ ר ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
אוֹ  צרי #, ׁש ֹּלא האחר, לצּ ד  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להפקידוֹ 

ׁש כּ מוֹ תוֹ  אחר אותו)דבר לקבל ביתו  ׁש הרי (של , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
הה וּ א לדּ בר  מזּמ נים  הכּ ללים ׁש וֹ מרי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
עליו  ׁש וֹ רים ֹלא  זמן וּ מאוֹ תוֹ  אוֹ תוֹ , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל 
מי  ׁש כּ ן כּ ל  אחר . מ צּ ד הוּ א ׁש הרי  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת,
העליוֹ ן  הּט וֹ ב אוֹ תוֹ  על בּ רצוֹ נוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ זמין
ה וּ א ׁש הרי האחר , ולצּ ד לאחר ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ ,

אוֹ תוֹ . ׁש הזמין ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵמאוֹ תוֹ 

העוֹ לםוּ כ ׁש ּק רבים  מן לצאת  האדם ימי ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
העליוֹ ן  הצּ לם א וֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,
ׁש היה רעה רוּ ח אוֹ תּה  בּ אה לוֹ , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש נּ וֹ תנים 
הצּ לם, אוֹ תוֹ  ונוֹ טלת יוֹ ם, בּ כל  בּ ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנדבּ ק 
לאדם חוֹ זר וֹלא ל וֹ , והוֹ ל# בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּת ּק ן
מן  נדחה הוּ א  ׁש הרי  ידע אז  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.

י וֹ רדת ׁש הנּ ׁש מה בּ ׁש עה ראה, בּ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹֹ◌ַהכּ ל.
העדן  לגן י וֹ רדת הזּ ה, בּ עוֹ לם לוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס 
רוּ ח וֹ ת ׁש ל כּ בוֹ דם את ור וֹ אה הארץ, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
כּ # אחר  ׁש וּ רוֹ ת. ׁש וּ רוֹ ת עוֹ מדים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
הרׁש עים את ור וֹ אה לגּ יהנּ ם , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת
וּ בכּ ל  עליהם. מרחמים וֹלא וי , וי ֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש צּ וֹ וחים 
הּק דוֹ ׁש  הצּ לם ואוֹ תוֹ  עדוּ ת, בּ ּה  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְמעידים
לעוֹ לם. ׁש יּ וֹ צאת עד עליה, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵעוֹ מד
הצּ לם, אוֹ תוֹ  לּה  מזדּ ּמ ן לע וֹ לם, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ וֹ צאת
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עּמ ּה , וּ מתגּ דּ ל עּמ ּה , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת ּת ף
הצּ לם וּ באוֹ תוֹ  איׁש . יתהלּ # בּ צלם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַא#

בּ וֹ .(נמצאים)מׁש ּת ּת פים וּ תלוּ יים האדם ימי  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ ת וּ ב ח)זהוּ  וֹלא(איוב  אנחנוּ  תמוֹ ל  כּ י  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌

ימינוּ  צל כּ י  ארץ . עלי ימינוּ  צל כּ י  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵנדע
היּ וֹ ם ודּ אי . עד  הא -ה ׁש ּמ תעבּ רת וּ מיּ וֹ ם ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌

מעשׂ י את אדם בּ ני יוֹ דעים ֹלא ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ וֹ לידה ,
וכ ּמ ה  גּ ד וֹ לים הם כּ ּמ ה הוּ א בּ ר וּ ! ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

עליוֹ נים  ז הם ׁש כּ תוּ ב. קד )הוּ  ר בּ וּ (תהלים מה ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וגוֹ '. ה' ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַמע שׂ י#

ּומ ּמקֹום קדֹוׁש ה ּזה  הּצלם  קדֹוׁשים ְְִִִֵֶֶֶַַָָָי ׂשראל 
כֹוכבים ּולעֹובדי  בתֹוכם. נמצא  ה ּוא ְְְְִִֵָָָָקדֹוׁש
מּצד הרעים ה ּמינים מאֹותם צלם ִִִִֵֶֶַַַָָָָּומּזלֹות 

בת ֹוכם נמצא  ְְְִַָָָֻה ּטמאה

יהמי וּ ן א  הבל א   איׁש  יתה לּ   ּב צלם ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

אספם  מי  ידע ו ֹלא ז)יצּב ר [זוהר:(לט, ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌

ק"ד:] -דף אמור פ ' אתח "ג  אֹלהים ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ ברא
הּמ ל# ׁש ֹלמה ׁש ל בּ וֹ  בּ צלמוֹ . ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
למּט ה, נמצא ׁש הזּ וּ וּ ג ׁש בּ ׁש עה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָמצאנוּ ,
כּ מ וֹ  אחד דּ יוֹ קן  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵׁש וֹ לח
ועוֹ מד  בּ צלם, חקוּ ק ר ׁש וּ ם  אדם, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַּפ רצוּ ף
לעין  רׁש וּ ת נּת נה ואלמלא זוּ וּ ג. א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַעל
אחד  צלם ראׁש וֹ  על אדם רוֹ אה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִלראוֹ ת,

IIתהלים IIזוהר 
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צלם וּ באוֹ תוֹ  אדם, ׁש ל בּ פרצוּ ף ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָר ׁש וּ ם 
ׁש עוֹ מד ועד האדם. שעומד )נברא (וטרם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌

ראׁש וֹ  על  ר בּ וֹ נוֹ  לוֹ  ׁש 0לח צלם ֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶאוֹ תוֹ 
זהוּ  האדם. נברא ֹלא ׁש ם, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְויּמ צא
בּ צלמוֹ . האדם את אֹלהים ו יּ ברא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש יּ וֹ צא עד כּ נגדּ וֹ  מז דּ ּמ ן הצּ לם ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַאוֹ תוֹ 
אוֹ תוֹ  עם מתגּ דּ ל הוּ א כּ ׁש יּ וֹ צא, ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם.
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הוֹ ל #. צלם בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶצלם,

לט ) אי ׁש .(תהלים יתהלּ # בּ צלם וה צּ לם א # ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מלמעלה  הוּ א ׁש אוֹ תן ה זּ ה בּ ׁש עה . ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ורוּ ח רוּ ח כּ ל מּמ קוֹ מן, י וֹ צאוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְר וּ חוֹ ת
בּ תּק וּ ני  הּק ד וֹ ׁש  הּמ ל# לפני ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמת ּת ּק נת
הזּ ה, בּ עוֹ לם ׁש ע וֹ מד בּ פרצוּ ף ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָכבוֹ ד ,
הצּ לם יוֹ צא כּ בוֹ ד  ּת ּק וּ ן דיוֹ קן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵוּ מאוֹ תוֹ 
וּ מקדּ ימה לרוּ ח, ׁש לי ׁש י וזה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה.
ואין  הזּ וּ וּ ג. ׁש נּ מצא בּ זמן  הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
צלם בתוֹ כם נמצא ׁש ֹּלא  בּ עוֹ לם  זוּ וּ ג .ל # ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

קדוֹ ׁש , הזּ ה הצּ לם  קד וֹ ׁש ים, ישׂ ראל  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל
בתוֹ כם  נמצא הוּ א קד וֹ ׁש  .וּ מּמ קוֹ ם ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מאוֹ תם צלם וּ מזּ ל וֹ ת כ וֹ כבים  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְוּ לעוֹ בדי
נמצא הּט מאה מצּ ד הרעים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהּמ ינים
לערב  לאדם  צרי# ֹלא כּ ן ועל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבתוֹ כם.
זרה, עבוֹ דה ע וֹ בדי  ׁש ל בּ צלם ׁש לּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶצלם
ראה בּ א טמא . וזה  - קדוֹ ׁש  ׁש זּ ה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
וּ מזּ לוֹ ת כוֹ כבים  לעוֹ בדי ישׂ ראל בּ ין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַמה 

◌ְוכוּ '.

ה ' תפּלתי  ׁשּבלח ׁש.ׁשמעה תפּלה  ז ֹו - ְְְְִִִִֶַַָָָ
מרים ׁשאדם תפּלה ז ֹו - האזינה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָו ׁשועתי 

ּבצרתֹו ְָָקֹול ֹו
אל ׁש מעה האזינה  וׁש ועתי ה' תפלּ תי  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ּת חרׁש  אל יג)דּ מעתי [זוהר:(לט , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

קלב .] דף  שרה חיי  פ' ואמר,ח "א  (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אל לט ) האזינה וׁש ועתי  ה' תפ לּ תי ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש מעה

וֹלא ׁש מעה הּט עם מה ּת חרׁש . אל  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדּ מעתי
וחנּ ני ׁש מע  ה ' ׁש מע כּ תוּ ב אחד  בּ מקוֹ ם ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

מקוֹ ם בּ כל אלּ א ׁש מעה. אחר וּ במקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ ',
ׁש מעה ולפעמים לזכר , ׁש מע ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלפעמים

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  - ׁש מעה יז)לנקבה. ׁש מעה(שם ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - ׁש מע  וגוֹ '. צדק ל )ה' (שם ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

וחנּ ני, ה' א)ׁש מע בּ ני,(משלי  כז)ׁש מע (דברים  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה', תפלּ תי  ׁש מעה וכאן וּ ׁש מע. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהסכּ ת

ׁש זּ ה כּ ל [שהיא]מ 0וּ ם ׁש ּמ קבּ לת הדּ רגּ ה ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ׁש עוֹ שׂ ה ׁש נינוּ  והרי  העוֹ לם. ׁש ל  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ וֹ ת
חי  צ דּ יק  ׁש ל  בּ רא ׁש  אוֹ תּה  ושׂ ם עטרה ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵמהם

ׁש כּ תוּ ב י)העוֹ למים , לראׁש (משלי  בּ רכוֹ ת ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
ׁש מעה ה'. תפלּ תי  ׁש מעה כּ ן ועל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק,
וׁש ועתי  ׁש בּ לח ׁש . תפ לּ ה זוֹ  - ה' ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְתפלּ תי
קוֹ לוֹ  מרים ׁש אדם תפ לּ ה זוֹ  - ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַהאזינה

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ב )בּ צרתוֹ , ׁש ועתם(שמות וּת על ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ועתם זּ ה וּ מה האֹלהים. אלּ אאל  ? ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

למעלה, עיניו  וזוֹ קף  קוֹ לוֹ  מרים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ תפלּ ת וֹ 
ׁש נּ אמר כב )כּ מוֹ  ההר.(ישעיה אל  וׁש וֹ ע  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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וד וֹ פקת ׁש ערים מׁש בּ רת הזּ וֹ  [ס"אוהּת פלּ ה ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ּת פלּ תוֹ ודוחקת] את להכניס אל אוֹ תם  . ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

הּמ ל# לפני נכנסת זאת - ּת חר ׁש  אל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִדּ מעתי
חזר וּ  ֹלא וּ לעוֹ לם לפניה, ׁש ע וֹ מד ׁש ער  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְואין
ׁש ֹלׁש  כּ אן כּ תוּ ב הנּ ה עוֹ ד, ריקם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְדמעוֹ ת
אלּ וּ  כּ נגד  דּ מעה. ׁש ועה, ּת פלּ ה , ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת:
כּ # אחר ע ּמ #, אנכי גר  כּ י  אחרים: ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָׁש ֹלׁש 
העוֹ לם. ע ּק ר  אבוֹ תי , כּ כל כּ # אחר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָּת וֹ ׁש ב,

צעקה ׁשועה, אנחה, ּכאן, ענינים ְְְְֲִִַָָָָָָָָֹׁשל ׁשה

אל ׁש מעה האזינה  וׁש ועתי ה' תפלּ תי  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ּת חרׁש  אל יג)דּ מעתי [זוהר:(לט , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

י"ט :] -דף  שמות  פ' ח"ב יצחק,– רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
ׁש ועה, אנחה, כּ אן , ענינים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה 

אנחהצעקה  מהאחר . מתּפ רׁש  אחד  וכל  , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
- צעקה י שׂ ראל . בני ויּ אנחוּ  ׁש כּ תוּ ב  -ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וּת על ׁש  ׁש כּ תוּ ב  - ׁש ועה ויּ צעקוּ . כּ תוּ ב ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
וכלּ ם מתּפ רׁש , לב דּ וֹ  אחד וכל  ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַׁש ועתם.
צעקה יהוּ דה, רבּ י אמר ישׂ ראל. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָעשׂ וּ 
מׁש מע  עשׂ וּ , ֹלא אנחה עשׂ וּ , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועה
האנחה היתה וּ למעלה ויּ אנחוּ , ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמ0כּ תוּ ב

הת ּפ ר ׁש וּ  בּ ּמ ה וׁש ועה צעקה ?בּ ׁש בילם. ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
אלּ א ׁש ועה ל# אין יצחק, רבּ י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ׁש נּ אמר  לט )בּ תפלּ ה, תפלּ תי (תהלים ׁש מעה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש וּ עּת י . ה' אלי# האזינה . וׁש ועתי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְה'
ׁש צּ וֹ עק  צעקה, וּת רּפ אני . אלי # ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִׁש וּ עּת י 
יה וּ דה, רבי  אמר כּ לוּ ם. אוֹ מר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְואינוֹ 
היא ׁש צּ עקה  מכּ לּ ם, צעקה גּ ד וֹ לה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִהלכ#

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ב )בּ לּ ב . אל (איכה לבּ ם צעק  ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
וזה הוּ א, אחד דּ בר וּ זעקה צעקה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְה'.
מּת פלּ ה יוֹ תר הוּ א בּ רוּ # ל ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְקרוֹ בה

ׁש כּ תוּ ב כב )ואנחה, צעק (שמות אם כּ י  ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֹ
צעקתוֹ . אׁש מע ׁש מע אלי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיצעק

הּקּב"ה עליו נגלה הרא ׁשֹון אדם ׁשעבר ְִִֵֶַַָָָָָָָָָָּכיון 

ועל ּגזרֹות  עׂשר  עליו וגזר עדן מּגן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָוגרׁשֹו
ועל עׂשר הּנח ׁש ועל ּגזרֹות  עׂשר ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָח ּוה
תׁשּובה מיני  ׁשל ׁשה - ּגזרֹות  ּתׁשע ְְְֲִֵֵֵַָָָָָֹהאדמה

ּדמעה ׁשועה ּתפּלה  הּזה: ּבּפס ּוק ְְְִִֶַַַָָָָָּכאן

אל ׁש מעה האזינה  וׁש ועתי ה' תפלּ תי  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ּת חרׁש  אל יג)דּ מעתי [זוהר:(לט , ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

צ"ז:] דף - רות ּפ תח,חדש-מדרש נחמיה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
ב ) מּק דם(בראשית  בּ עדן גּ ן אֹלהים ה' ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַו יּ ּט ע

אדם את הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְוגוֹ '.
בּ ית וּ מעפר בּ ראוֹ , הּמ קדּ ׁש  מבּ ית ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן ,
אוֹ תוֹ  ׁש בּ רא כּ יון אוֹ תוֹ . וּ ברא נטל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש 
הבּ ריּ וֹ ת כּ ל בּ אוּ  רגליו, על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְועמד
בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  עשׂ ה  מה לוֹ . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת חווֹ ת

ועשׂ הה וּ א עדן, לגן והכניס וֹ  מ0ם, נטלוֹ  ?ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש עתיד  חּפ וֹ ת עשׂ ר כּ דגמת ח ּפ וֹ ת, ע שׂ ר  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌3◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌3◌ֶ◌ֶלוֹ 
בּ גן  ל צּ דּ יקים לעשׂ וֹ ת הוּ א בּ ר וּ # ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
היוּ  ה0רת וּ מלאכי  לבא. לעתיד ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵעדן
ונתן  לפניו, שׂ מחה וע וֹ שׂ ים וע וֹ לים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ רדים 
מ0מי  סמא"ל וּ כ ׁש יּ רד עליוֹ נה. חכמה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָלוֹ 
וּ מלאכי  אדם, ׁש ל מעלתוֹ  ראה ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָמר וֹ ם,

ויּ רע ה בּ חּפ תוֹ , לפניו מׁש ּמ ׁש ים 0רת ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
עשׂ ה מה גּ מל בּ עיניו. כּ מין נח ׁש  נטל ? ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש עבר עד  אוֹ תוֹ , וּ פּת ה וירד  עליו, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְורכב
ׁש עבר וּ מהוּ  י וֹ צרוֹ . אל כּ סנדּ רי מאמר ר בּ י ? ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

חזקיּ ה רבּ י  בּ תוֹ כוֹ . נכנס זנוּ נים רוּ ח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר,
מאמר ועבר בּ וֹ , היתה הּט מאה  רוּ ח ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאמר,

בּ רוּ !יוֹ צר וֹ . ה ּק ד וֹ ׁש  עליו נגלה ׁש עבר , כּ יון ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עשׂ ר עליו וגזר  עדן , מ גּ ן וגרׁש וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְהוּ א
הנּ חׁש  ועל גּ זרוֹ ת, עשׂ ר חוּ ה ועל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְגּ זרוֹ ת,
נמצאוּ  גּ זרוֹ ת. ּת ׁש ע האדמה ועל  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶעשׂ ר ,

אחת  חסר  מלקיּ וֹ תארבּ עים ארבּ עים כּ נגד  , ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌3◌
עשׂ ה ל ּס וֹ ף דּ ין. בּ בית הרׁש ע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תחיּ ב
בּ אוֹ תּה  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  וקבּ ל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְתׁש וּ בה,
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מהוּ  ׁש לוֹ ם, בּ ר יהוּ דה רבּ י ׁש אמר  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה.
לט )ׁש כּ תוּ ב וׁש ועתי (תהלים ה' ּת פלּ ה ׁש מעה ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אנכי  גר כּ י  ּת חרׁש  אל דּ מעתי אל  ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַהאזינה
רבּ י עּמ # ׁש אמר  זה. את אמר  הּמ ל # דּ וד  ? ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  דּ וד, אמר חמא, בּ ר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ וֹ ן
ל וֹ . ׁש ּק וֹ ראים אוֹ תם לכל  קרוֹ ב ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהוּ א

הזּ ה,ּפ תח  הּפ סוּ ק קמה)ואמר ה'(שם קרוֹ ב ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
יקראהוּ  אׁש ר  לכל  קראיו ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְלכל
בּ אמת ׁש ּק וֹ ראים אוֹ תם כּ ל ׁש הרי  ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶבאמת.
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  הוּ א, בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַלּק ד וֹ ׁש 
בּ ר וּ # והּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם, וּ מקבּ ל אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְמקרב 

הלּ ב. את מבּק ׁש  אדם הוּ א ׁש ל  וּ רצוֹ נוֹ  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל והעוֹ לוֹ ת הּק רבּ נ וֹ ת מכּ ל לפניו ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָחׁש וּ ב 
רצוֹ נוֹ  שׂ ם ׁש האדם כּ יון  העוֹ לם. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
הרקיעים  א וֹ תם בּ כל ׁש ער אין  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה,

אליו  פוֹ תח ּת לוּ י ׁש ֹּלא אדם ׁש ל קר בּ נוֹ  . ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
חטא אׁש ר  והתודּ ה ׁש כּ תוּ ב ורצוֹ ן, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ לב

בּ לּ ב. ּת ל וּ י והכּ ל  עליו. והתודּ ה ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָעליה.

בּ ני ,רבּ י  לחכמים: אמר הּק נה בּ ן  נחוּ ניא ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
כּ לבּ וֹ  הּמ קוֹ ם לפני קרוֹ ב אין ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַחיּ יכם,
הּק ר בּ נוֹ ת מכּ ל  לפניו  ונוֹ ח אדם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
ׁש יּ וֹ ׁש ב  מי העוֹ לם. כּ ל  ׁש ל ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוהעוֹ לוֹ ת
מקריב  הוּ א וּ רצוֹ נוֹ , לבּ וֹ  וי שׂ ים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ תענית,
ה וּ א בּ ר וּ # לּק ד וֹ ׁש  לוֹ  ׁש נּ וֹ ח ׁש לם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָקרבּ ן
וּ מקריב  וגוּ פוֹ , ודמוֹ  חל בּ וֹ  לפניו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ קריב
והרצוֹ ן  והלּ ב ּפ יו. ׁש ל והריח  האׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
לכ ּמ ה נחלק  הּק ר בּ ן  כּ ּפ רה. מזבּ ח ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים
אדם ׁש ל הּת ענית חלקים . לכ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצדדים,

צ  לכּמ ה חלקים.נחלקת לכּמ ה דדים, ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
אלּ א מהכּ ל נ וֹ טל  ֹלא הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
בּ גּ וּ ף : הם מלכים  וּ ׁש ֹלשה והרצוֹ ן . ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַהלּ ב
ונוֹ תן  מה כּ ל אוֹ כל  הּמ ח וכבד . ולב, ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹמח ,
הכּ בד  לכּ בד. ונוֹ תן מהכּ ל אוֹ כל הלּ ב  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַללּ ב .

ׁש נּ אמר לכּ ל , א)נוֹ תן הנּ חלים(קהלת כּ ל ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וה וּ א מלא. איננּ וּ  והיּ ם היּ ם את ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹהלכים
אין  מקבּ לן. הוּ א בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  ים. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ְבּ דגמת
אלּ א לפניו, ׁש עוֹ מדים העוֹ לם בּ כל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְל#
רבּ י  ואמר אדם. ׁש ל  וּ תפ לּ ה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְתׁש וּ בה

בּ ּפ סוּ ק יהוּ דה, כּ אן ת ׁש וּ בה מיני  ׁש ֹלׁש ה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
כּ תוּ בים  וכלּ ם דּ מעה. ׁש ועה, ּת פלּ ה, ◌ִ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה:

הזּ ה, לט )בּ ּפ ס וּ ק ה'(תהלים תפלּ תי ׁש מעה ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
כּ ל  ּת חרׁש . אל דּ מעתי  אל  האזינה ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי 
הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני חׁש וּ בים  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַה0ֹלׁש ה
הדּ מעה. רק מהם, ח ׁש וּ בה אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌3◌ִוּ מכּ לּ ם
ה גּ וּ ף. כּ ל וּ רצוֹ ן  הלּ ב  הוֹ ל# בּ דּ מעוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
הּק דוֹ ׁש  לפני  נכנסים ׁש ערים ע שׂ ר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
ׁש מיעה, בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב  - ּת פלּ ה הוּ א. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָבּ רוּ #
ׁש כּ תוּ ב  - ׁש ועה ה'. תפ לּ ה ׁש מעה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
אלּ א כא לּ ה, ֹלא - דּ מעה האזינה. ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש ועתי 
ּת חרׁש . אל דּ מעתי אל  ׁש כּ תוּ ב מה כּ ל, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֵיוֹ תר

לזה זה בּ ין ורבּ י מה קיסרי, ׁש ל הר בּ נים ? ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
לפעמים - ּת פלּ ה אמר , יוֹ סף בּ ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר
ה וּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  ּת פלּ תוֹ  מתּפ לּ ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
בּ ּק ׁש תוֹ , לע שׂ וֹ ת ר וֹ צה ֹלא אבל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵׁש וֹ מע,
אין  ׁש הרי בּ וֹ , מׁש גּ יח וֹלא מּמ נּ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְוׁש וֹ תק
י וֹ תר היא ה0ועה ׁש מיעה. אלּ א  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ תוּ ב
ר בּ וֹ נוֹ . לפני  הלּ ב בּ רצ וֹ ן ׁש צּ וֹ וח ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּת פ לּ ה,
בּ וֹ  כּ תוּ ב יוֹ תר, רצוֹ נוֹ  ׁש 7ם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
אוֹ תוֹ  אל אזנוֹ  ׁש ּמ רכּ ין כּ מי  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַהאזינה,
ר וֹ צה ו ֹלא ׁש וֹ תק , זה כּ ל ועם ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַהדּ בּ וּ ר,
בּ לּ ב  היא דּ מעה אבל  רצוֹ נוֹ . ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
בּ וֹ  כּ תוּ ב  כּ # וּ מ0וּ ם הגּ וּ ף, כּ ל ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָוּ ברצוֹ ן
אוֹ מרים, וחכמים ּת חר ׁש . אל דּ מעתי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאל
הּמ ל#. לפני נכנסוֹ ת הדּ מעוֹ ת כּ ל  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹלא
דּ ין  מוֹ סר ׁש ל וּ דמעוֹ ת  רגז, ׁש ל  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְדּ מעוֹ ת
אלּ א הּמ ל#. לפני  נכנסים ֹלא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלחברוֹ ,
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וׁש  ּת פלּ ה ׁש ל ּת ׁש וּ בה,דּ מעוֹ ת  ל ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
כּ לּ ם צרתם, מּת וֹ # בּ ּק ׁש ה ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוׁש ּמ בקׁש ים
ׁש ערים, וּ פוֹ תחים רקיעים , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ וֹ קעים
ׁש נּ חרב  בּ יּ וֹ ם ׁש 0נינוּ , הּמ ל#. לפני ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנסים
וׁש ערי  ננעלוּ , ה0ערים כּ ל הּמ קדּ ׁש , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית

בּ חזקיּ הוּ  כּ תוּ ב  מה ננעלוּ . ֹלא  ?דמעוֹ ת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לח) את(ישעיה ראיתי ּת פלּ ת# את ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מע ּת י

ולעתיד  דּ מעוֹ ת. מּת וֹ # מּמ ׁש  ראיּ ה ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ מעת#.
כּ תוּ ב  מה כה)?לבא יהוה(שם אדּ ני  וּ מחה ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ִ◌ִֹ◌

לט וֹ ב, דּ מעוֹ ת יׁש  ּפ נים. כּ ל מעל  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִדּ מעה
הּט וֹ ב. יצר  ׁש ל - לט וֹ ב  לרע. דּ מעוֹ ת ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְויׁש 
הלּ לוּ  הדּ מע וֹ ת על הרע . יצר ׁש ל - רע ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ל

כּ תוּ ב, ּת פלּ ה ׁש ל וּ דמעוֹ ת צרה (ירמיהׁש ל ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אוֹ בילם.לא) וּ בתחנוּ נים יב וֹ אוּ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ בכי

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר מ  מזמור | לחודש ז | ראשון 209ספר

מזמוֹ ר:אמ לדוד יהו�בלמנצּ ח קוּ יתי ׁש ועתי:�קוּ ה ׁש מע ויּ  אלי ויּ ט ©§©¥©§¨¦¦§©Ÿ¦¦¦§Ÿ̈©¥¥©©¦§©©§¨¦

אׁש רי:ג  כּ וֹ נן רגלי סלע על ויּ קם היּ ון מּט יט ׁש אוֹ ן מבּ וֹ ר בּ פיד ויּ עלני ויּ ּת ן ©©£¥¦¦¨¦¦©¨¥©¨¤©¤©©§©¥£ª¨©¦¥§¦

לאֹלהינוּ  ּת הלּ ה חדׁש  בּ יהו�'ׁש יר ויבטחוּ  וייראוּ  רבּ ים :�יראוּ  ¦¨¨§¦¨¥¥¦§©¦§¦¨§¦§§©Ÿ̈

יהו�ה שׂ ם אׁש ר הגּ בר כזב:�אׁש רי ושׂ טי רהבים אל פנה וֹלא מבטחוֹ  ©§¥©¤¤£¤¨§Ÿ̈¦§©§¨¨¤§¨¦§¨¥¨¨

יהו�ו אּת ה עשׂ ית אין'אֹלהי�רבּ וֹ ת אלינוּ  וּ מחׁש בתי% נפלאתי% ©¨¦¨©¨§Ÿ̈¡©¦§§Ÿ¤©§§Ÿ¤¥¥¥

מּס ּפ ר: עצמוּ  ואדבּ רה אגּ ידה אלי% כּ ריתזער� אזנים חפצּת  ֹלא וּ מנחה זבח £Ÿ¥¤©¦¨©£©¥¨¨§¦©¥¤©¦§¨¨©§¨¨§©¦¨¦¨

ׁש אלּת : ֹלא וחטאה עוֹ לה עלי:חלּ י כּ תוּ ב ספר בּ מגלּ ת באתי הנּ ה אמרּת י אז ¦¨©£¨¨¨¨§¨¨¨©§¦¦¥¨¦¦§¦©¥¤¨¨¨

אֹלהיט רצוֹ נ% מעי:'לעשׂ וֹ ת בּ תוֹ � ותוֹ רת% בּ קהליחפצּת י צדק בּ )רּת י ©£§§¡©¨¨§¦§¨§§¥¨¦©§¦¤¤§¨¨

יהו� אכלא ֹלא שׂ פתי הנּ ה ידעּת :�רב בּ תוֹ �יאאּת ה כּס יתי ֹלא צדקת% ¨¦¥§¨©¤§¨§Ÿ̈©¨¨¨§¨¦§¨§¦¦¦§

רב: לקהל ואמּת % חסדּ % כחדּת י ֹלא אמרּת י וּ תׁש וּ עת% אמוּ נת% אּת היבלבּ י ¦¦¡¨§§¨§¨¨§¦¦©§¦©§§©£¦§§¨¨¨©¨

יצּ רוּ ני:�יהו� ּת מיד ואמּת % חסדּ % מּמ נּ י רחמי% תכלא אפפוּ יגֹלא כּ י §Ÿ̈¦§¨©£¤¦¤¦©§§©£¦§¨¦¦§¦¦¨§

מ)ערוֹ ת עצמוּ  לראוֹ ת יכלּת י וֹלא עוֹ נתי ה)יגוּ ני מסּפ ר אין עד רעוֹ ת £©¦§¨§¦¦§Ÿ©§¨Ÿ£¦¦¦¨§¦¥©¨©̈עלי
עזבני: ולבּ י יהו�ידראׁש י יהו��רצה ׁש ה:�להצּ ילני חוּ  לעזרתי Ÿ¦§¦¦£¨¨¦§¥§Ÿ̈§©¦¥¦§Ÿ̈§¤§¨¦¨

לסּפ וֹ תטו נפׁש י מבקׁש י יחד ויחּפ רוּ  רעתי:יבׁש וּ  חפצי ויכּ למוּ  אחוֹ ר יּס גוּ  ּה  ¥Ÿ§©§§©©§©§¥©§¦¦§¨¦Ÿ¨§¦¨§£¥¥¨¨¦

רע מרוח  להנצל

וגו' קויתי ב)קוה מ]:(מ, לפרק  תהלים  מן[שימוש י "ה שלומי "ה. ושם רעות. מרוחות  להנצל טוב .
חושה . "לעזרתי  מן ה ' שועתי, "וישמע

IIתהלים IIשימוש

וישראל - ואש שלג גיהינום  מיני  ב '
מהם ניצולים

וגו 'ו יּ עלני  ׁש אוֹ ן  ג)מּב וֹ ר  בראשית:(מ , [זוהר  ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ויחי רלח:)פ ' ורבּ י ](דף  יהוּ דה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
יהוּ דה ר בּ י אמר בּ דּ ר#. הוֹ לכים הי וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
דּ ר # ׁש הוּ א הזּ ה, בּ 7דה נל# יצחק , ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלרבּ י
רבּ י  אמר  ׁש הלכוּ , עד הלכוּ . יׁש רה. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵיוֹ תר

כּ תוּ ב לא)יהוּ דה, לביתּה (משלי  תירא ֹלא ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
זה ּפ סוּ ק ׁש נים. לבׁש  בּ יתּה  כל  כּ י  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִמ0לג
דּ ין  ׁש אמר, בּ וֹ , בּ אר חברנוּ  חזקיּ ה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
חצי  חד ׁש , עשׂ ר  ׁש נים בּ גּ יהנּ ם ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים

בּ ׁש עה בּ 0לג. מהם וחצי בּ חּמ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם
ודּ אי  זה וּ  אוֹ מרים: הם לאׁש , ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנסים
חריפוּ ת זוֹ  אוֹ מרים: ל0לג, נכנסים ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵגּ יהנּ ם.

הוּ א.[הקר]החרף בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ # ואחר וה, ואוֹ מרים: ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתחילים

אמר, ודוד וי . מ)אוֹ מרים: 'ויּ עלני(תהלים ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
ויּ קם  היּ ון מּט יט ׁש אוֹ ן מ ּמ קוֹ םמבּ וֹ ר  וגוֹ '. ' ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נתקנוֹ ת והיכן וי . כּ # ואחר וה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים
ׁש נּ אמר נפׁש ם כּ מוֹ  בּ 0לג, סח)? (תהלים ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

בּ צלמוֹ ן. ּת ׁש לג בּ ּה  מלכים ׁש דּ י ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְבּ פרשׂ 
כּ ן  ישׂ ראל אף  ֹלאיכוֹ ל לוֹ מר , ּת למוּ ד  ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

IIתהלים IIזוהר 
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האח:טז האח לי האמרים ׁש ּת ם בּ  עקב על ׁש ּמ וּ  כּ ליזי בּ % וישׂ מחוּ  ישׂ ישׂ וּ  ¨Ÿ©¥¤¨§¨¨Ÿ§¦¦¤¨¤¨¨¦§¦§§§¨

יהו� יגדּ ל תמיד יאמרוּ  ׁש וּ עת%:�מבקׁש י% ּת  ואביוֹ ןיחאהבי עני ואני §©§¤Ÿ§¨¦¦§©§Ÿ̈Ÿ£¥§¨¤©£¦¨¦§¤§

אֹלהי אּת ה וּ מפלטי עזרתי לי יחׁש ב ּת אחר:'אדני אל £Ÿ¨©£¨¦¤§¨¦§©§¦©¨¡©©§©©

הּט עם מה מ0לג. לביתּה  מ0וּ םתירא ? ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש נים ּת קרי  אל  ׁש נים. לב ׁש  בּ יתּה  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

ׁש  ציציתאלּ א  וּ פריעה, מילה  כּ מוֹ  נים, ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌
וכוּ '. חנכּ ה ונר מזוּ זה ◌ְ◌ָ◌3◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ תפלּ ין,

הקדושה בארץ נמצאים אין שישראל בזמן
חדוה ולהראות לשמוח לאדם לו אסור

וגו'ישישו  מבקשיך כל בך  יז)וישמחו  :(מ ,

קיח.)[ (דף  ח"ג תורה]זוהר רבי זוהר 
פתח סו)אלעזר ירושלם(שיעי' את שמחו

את שמחו וגו', אהביה כל בה וגילו
אלא נמצאת לא ששמחה לפי ירושלים,

כי  הקדושה, בארץ ישבו שישראל בזמן
בעל"ה, עם האש"ה הזדוגות היתה שם
העליונים חדות הכל, שמחת זהו ובכן

נמצאים והתחתונים, אין שישראל  בזמן 
לשמוח  לאדם  לו אסור הקדושה בארץ

חדוה, אתולהראות  שמחו שכתוב 
דוקא, בה וגילו וגו', בה וגילו ירושלם
האדם צריך  בחדוה  שירושלם בזמן
שמחו  שאמר לטעמו אלעזר  רבי לשמוח,
ה' את עבדו שכתוב  זהו ירושלם את

בשמחה.

IIתהלים IIזוהר 
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לדוד:אמא מזמוֹ ר ימלּ טהוּ בלמנצּ ח רעה בּ יוֹ ם דּ ל אל משׂ כּ יל אׁש רי ©§©¥©¦§§¨¦©§¥©§¦¤¨§¨¨§©§¥

מאומנותך  אותך בטלו אם 

וגו' דל אל משכיל  א)אשרי מא ]:(מא , לפרק החדש תהלים מעבודתו,[שימוש לפוטרו רוצים אם .
פעמים  ג' אלו  פרקים ג' שיקרא אומרים  ויש  לו. יוכלו  ולא מג , מב, מא , פרקים יום כל יקרא

ומנוסה. ובדוק מט,ביום (בראשית  מלך" מעדני יתן והוא לחמו  שמנה  "מאשר פסוק: יום כל ילמד [לפרנסה

השקיעה].כ) קודם ובערב בבוקר, פעמים י ' :

IIתהלים IIשימוש

האדם את לרּפא  - ה ' ימּלטהּו רעה ְְְְֵֵֶַַָָָָָּבי ֹום
ׁשּמת לפני ְְִֵֵֵֶֶמחטאֹו

ימלּ טהוּ אׁש רי  רעה  ּב יוֹ ם דּ ל אל משׂ ּכ יל ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ב )ה' הזוהר:(מא, ספר יד:)[הקדמת  ](דף

בּ יוֹ ם זּ ה מה להיוֹ ת, צרי# היה רע ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם
לקחת ההיא הרעה ׁש 0וֹ לטת היּ וֹ ם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָרעה 
זהוּ  - דּ ל אל משׂ כּ יל  אׁש רי נׁש מתוֹ . ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת
הּק דוֹ ׁש  אצל  מחטאוֹ  לר ּפ אוֹ  מרע  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש כיב
ׁש הדּ ין  היּ וֹ ם זה - אחר דּ בר הוּ א. ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ #
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  מּמ נּ וּ , נצּ וֹ ל העוֹ לם, על ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש וֹ רה
הדּ ין  ׁש נּ מסר היּ וֹ ם ה'. ימלּ טהוּ  רעה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ יוֹ ם

העוֹ לם. על לׁש ֹלט רעה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלאוֹ תּה 

/ העני ּכמֹו לב  ׁשב ּור ׁשה ּוא ּבעֹולם  לְך ְְְִֵֵֶֶָָָאין
קֹור מה חֹולה סביב ֹוּכׁשהאדם ה  ְְִֶֶֶַָָָ

וגו 'אׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל  [זוהר:(מא, ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

המן  פ' ס"א .)שמות  אל ](דף ה' ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ה 0מים. מן לחם לכם ממטיר  הנני  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹמׁש ה

ואמר, ּפ תח יה וּ דה מא)ר בּ י  א ׁש רי(תהלים  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ה' ימלּ טהוּ  רעה בּ יוֹ ם דּ ל  אל .מ שׂ כּ יל ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ׁש וֹ כב  ׁש אדם בּ ׁש עה ּפ רׁש וּ הוּ , זה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
ׁש ל  הּס הר  בּ בית נתּפ ס הרי חלי וֹ , ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ בית 
בּ אזיקים רגליו בּ קוֹ לר , ראׁש וֹ  - ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #

זה(בדפוס) מצּ ד אוֹ תוֹ  ׁש וֹ מרים חילוֹ ת כּ ּמ ה ,ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

אלּ ה נלחמים בּ דחק איבריו כּ ל זה, ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִוּ מצּ ד
מּמ נּ וּ . העבר האכל ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ אלּ ה,

להּנצל א ֹותֹו ּומלּמד  אצלֹו נכנס ְְְְִִֵֵֶַַָָָאדם
ִֵַמהּדין 

אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס בּ א וֹ תוֹ  עליו  ממ נּ ים הזּ מן ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
הּמ ל#, לפני זכוּ ת  עליו ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְללּמ ד
מנּ י  אחד מליץ מלא# עליו יׁש  אם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
האיׁש  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי ׁש עה בּ אוֹ תּה  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָאלף.
מן  להנּ צל  דּ ר# אוֹ תוֹ  וּ מל ּמ ד  אליו ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס 
דּ ל . אל משׂ כּ יל אׁש רי ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַהדּ ין.

ּבתׁשּובה ׁשּיׁשּוב ְְְִֵֶַָָמלּמדהּו

אוֹ תוֹ ואי 2 להצּ יל  דּ ר #יכוֹ ל  ללּמ דוֹ  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
נעשׂ ה אז אד וֹ נוֹ , לפני  לׁש וּ ב ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים 

7כר וֹ  וּ מה למעלה. עליו ?אּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ ס ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אׁש רי  אחר  דּ בר ה '. ימ לּ טה וּ  רעה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ יוֹ ם
העני  ׁש ל  ה7כר  חזק כּ ּמ ה - דּ ל  אל ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַמשׂ כּ יל 

הוּ א. בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני

ל ּמלְך. י ֹותר קרֹובים  ְְִִֵֶֶֶַָהאביֹונים

הזּ האמר הּפ סוּ ק על ּת מהּת י  חיּ יא , רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
סט )ׁש כּ תוּ ב אביוֹ נים(שם אל 0מע כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

לאחר וֹלא ׁש וֹ מע אבי וֹ נים אל וכי  ?ה', ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
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קרוֹ בים ׁש הם מ0וּ ם ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש כּ תוּ ב לּמ ל #, נא)י וֹ תר  נ ׁש בּ ר(שם לב ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ עוֹ לם ל # ואין תבזה, ֹלא אֹלהים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונדכּ ה 
רבּ י  אמר עוֹ ד, העני . כּ מוֹ  לב ׁש ב וּ ר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
העוֹ לם בּ ני אוֹ תם כּ ל  ראה, בּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
ונפ ׁש , בּ ג וּ ף הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִנראים
לב דּ ּה , בּ נּ פׁש  אלּ א נראה ֹלא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוהעני 
י וֹ תר לנּ פׁש  קרוֹ ב הוּ א בּ רוּ # ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

◌ַ◌ִמלּ גּ וּ ף.

העני . ׁשל נפׁשֹו ה ׁשיב  ייסא  ְִִִֵֵֶֶַַָָרּבי 

וֹלאעני  ייסא, רבּ י ׁש ל בּ ׁש כנוּ תוֹ  היה אחד ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
היה וה וּ א בּ וֹ , ׁש יּ ׁש גּ יח מי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהיה
אחד  יוֹ ם  אדם. בּ בני הפציר וֹלא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת בּ יּ ׁש 
קוֹ ל  ׁש מע  ייסא. ר בּ י  עליו נכנס ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶנחלׁש ,
ּפ וֹ רחת נפ ׁש  הרי צדק, צדק ׁש אוֹ מר : ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 

ימיו א הגּ יעוּ  וֹלא ׁש ֹּלאלי עיר וֹ  לבני  א וֹ י ! ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
אליו  נפׁש וֹ  ׁש יּ ׁש יב  בהם רבּ י נמצא קם ! ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

עם גּ רוֹ גרוֹ ת ׁש ל מים בּ פיו וׁש פ# ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵייסא
וׁש ב  בּ פניו, זעה בּ ּק עה רק וּ ח. יין ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִמדּ ה

אליו. ◌ָ◌ֵר וּ חוֹ 

ייסא ר' את לזּכֹות רצה  ְִֶַָָָה'

ר בּ י ,לאחר חיּ י # אמר : אוֹ תוֹ . וׁש אל בּ א ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
אוֹ תּה  והביאוּ  מּמ נּ י יצאה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י 
ׁש ם, לה0אר ורצתה ה ּמ ל #, כּ ּס א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
לזכּ וֹ ת הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש רצה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
ייסא רבּ י הוּ א עתיד עלי #: והכריזוּ  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְאוֹ ת#,
קדוֹ ׁש  אחד בּ חדר  וּ להתק0ר ר וּ חוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת 
והרי  בּ ארץ. לעוֹ רר  החברים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים
ל# ׁש ע וֹ מדים כּ סא וֹ ת ׁש ֹלׁש ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִּת ּק נוּ 
בּ וֹ  מׁש גּ יחים היוּ  היּ וֹ ם מאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְולחברי#.

עירוֹ . ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני 

מעה חצי נתן יצחק ְֲִִַָָָָר'

יצחק,עוֹ ד , ר בּ י לפני  עבר אחר אחד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָעני
אמר כּ סף. מעה חצי בּ ידוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
את ולבנוֹ תי  וּ לבני  לי  הׁש לם יצחק: ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלרבּ י
אׁש לים ואי # לוֹ : אמר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַנפׁש וֹ תינוּ .
אם כּ י אצלי  נמצא ֹלא  ׁש הרי  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלנפׁש וֹ תיכם,

מעה בּ חצי חצי אׁש לים אני  בּ זה ל וֹ : אמר ? ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ל וֹ . ונתן  הוֹ ציא ּה  אצלי. ׁש יּ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָמעה

מּמות ּתּציל ְִִֶַָָָצדקה 

שׂ פתהרא וּ  על עוֹ בר ׁש היה בּ חלוֹ מוֹ , לוֹ  ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌
לתוֹ כ וֹ , אוֹ תוֹ  לזרק ורצוּ  הגּ דוֹ ל  ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַה יּ ם
כּ נגדּ וֹ , ידוֹ  ׁש הוֹ ׁש יט ׁש מעוֹ ן ר בּ י  את ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָראה
רבּ י  בּ ידי וּ נתנוֹ  וה וֹ ציאוֹ , עני אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָוּ בא
ּפ סוּ ק  בּ פיו  נפל כּ ׁש התע וֹ רר, ונ צּ ל. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן

מא)זה, בּ יוֹ ם (תהלים  דּ ל אל  משׂ כּ יל  אׁש רי ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ה'. ימלּ טהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָרעה

נתיב ֹות ל "ב ּכנגד  ׁשלי ׁשים ְְִִִֶֶָל "ב

וגו'אׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל ח "ב:(מא , [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

פקודי רל "ג .)פ' ועשׂ רים](דף  ׁש מנה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְו
והרחב  אחת, אּמ ה ׁש ל  אר# הוּ א ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָבּ אּמ ה,
אחת אּמ ה נמצא אּמ ה. בּ אוֹ תּה  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
כּ מ וֹ  ׁש ליׁש ים. וּ ׁש נים  ׁש ֹלׁש ים ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

מ)ׁש נּ אמר  הארץ,(ישעיה עפר בּ 0לׁש  וכל  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
וּ ׁש ניםוה ׁש ֹלׁש ים כּ נגד וּ ׁש נים, ׁש ֹלׁש ים  ם ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

מלמעלה. ׁש יּ וֹ צאים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְׁש בילים

ּבּכל. עלי ֹון סֹוד הּוא  ְֶֶַַֹּׁשבע

הזּ וֹ ,וכא ׁש ר בּ ּמ דידה האר# מדּ ת נעשׂ ית ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
האר #. אוֹ תוֹ  צדדים אר בּ עה ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִהיא
אוֹ תן  ע וֹ לוֹ ת ׁש לּ כ # אּמ וֹ ת, ׁש בע צד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוכל
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ׁש בע, ׁש ל  בּ סוֹ ד צדדים  לארבּ עה  אּמ וֹ ת  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בע 
בּ אר#,(ומתחומים) ׁש הם  וּ ׁש מ וֹ נה  עשׂ רים  ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הם

א וֹ תם וכל בּ כּ ל. עליוֹ ן  סוֹ ד ה וּ א  ׁש 0בע ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִמ0וּ ם 
בּ סוֹ ד בּ ׁש בע, כּ לוּ לים  ׁש בילים וּ ׁש נים  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְׁש ֹלׁש ים
מדּ ה כּ ת וּ ב הרי ּת אמר, ואם  ה ּק דוֹ ׁש . ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַה 0ם
אף אחת , מדּ ה  ׁש זּ וֹ  ודּ אי  - היריעת  לכל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאחת 
אחר וזה אּמ ה, אחר א ּמ ה  ׁש התּפ 0טה גּ ב ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַעל

בּ סוֹ ד והכּ ל  בּ א,(מסוד )זה , זה  העליוֹ ן ה ּמ א וֹ ר ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
אחת. מדּ ה  וּ מ ּט ה מעלה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלהי וֹ ת 

ול"ד ל"ב  קד ֹוׁשים ְְִֶח ׁשּבֹונֹות 

מ0וּ ם וז וֹ הי  יתרה, בּ קד0ה ׁש היא הּמ דּ ה ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ז וֹ  על לכּס וֹ ת  ׁש היא אחרת מדּ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
על  ׁש ּמ כּס ה אחרת בּ מדּ ה ׁש הרי בּ פנים. ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא
וארבּ ע, ׁש ֹלׁש ים לח ׁש בּ וֹ ן  בּ חׁש בּ וֹ ן  ע וֹ לה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶזה

וּ ׁש ּת ים, ׁש ֹלׁש ים לחׁש בּ וֹ ן לכסות וּ בפנים (שהיא ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
וארבע, שלשים  בחשבון בחשבון, ועולה  לבפנים שהיא זה על

ושתים ) שלשים  לחשבון זה ולבחוץ ׁש ּמ כּס ה סוֹ ד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ׁש ֹלׁש ים  - לבפנים וּ ׁש ּת ים ׁש ֹלׁש ים זה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַעל

וארבע וארבּ ע שלשים בפנים, עומד  הוא ושתים  (שלשים  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌
עומד) ראׁש וֹ נה,הוא  מדּ ה ׁש הרי מ0וּ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַבּ ח וּ ץ.

ׁש ׁש  ׁש הם קדוֹ ׁש ים, בּ גונים קדוֹ ׁש ה ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
גּ ונים  א לּ וּ  ׁש ני , ותוֹ לעת וארגּ מן  וּ תכלת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָמׁש זר
ׁש ֹלׁש ים  לחׁש בּ וֹ ן  ע וֹ לה חׁש בּ וֹ נ וֹ  וכל ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים,
על  לכ ּס וֹ ת לחוּ ץ ׁש היא ׁש נ יּ ה, וּ מדּ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים.
סוֹ ד  וזהוּ  ואר בּ ע, ׁש ֹלׁש ים לחׁש בּ וֹ ן עוֹ לה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶזה,

מא )הכּ תוּ ב בּ יוֹ ם(תהלים דּ ל  אל  מ שׂ כּ יל  א ׁש רי ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ה '. ימ לּ טה וּ  מ ּמ ׁש  רעה  בּ י וֹ ם  ה '. ימ לּ טה וּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָרעה

ּבמעׂשיו ׁשּיס ּתּכל ח ֹולה  עם ׁשּמׁשּתּדל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָמי 
לֹו ּגֹורם הּוא  הּקּב"ה  לפני ּבתׁשּובה  ְְְִִֵֵַָָָָויׁשּוב 

רּוחֹו את  לֹו ּולה ׁשיב  ְְִִֵֶָָלהּנצל

וגו'אׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל ח "ב:(מא , [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

פקודי ר"נ:)פ' מערב,](דף לצד  עוֹ מד  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְיהירא"ל
ׁש עוֹ סקים וזה אוֹ תם  כּ ל  על  להׁש גּ יח ע וֹ מד ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

לבית  ּת וֹ רה  ללמד  בּ ניהם וּ מכניסים  ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 
אוֹ  וּ לכל חוֹ לה הרב, על ׁש ּמ ס ּת כּ לים תם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

עליו  וּ מׁש גּ יחים חליוֹ , בּ בית ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש הוּ א 
וּ במעשׂ יו  בּ חטאיו  ׁש יּ תבּ וֹ נן  ל וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִוּ מוֹ דיעים

לרבּ וֹ נוֹ  מהם מי.וי ׁש וּ ב ׁש כּ ל מ-וּ ם  ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש יּ סּת כּ ל חוֹ לה, אוֹ תוֹ  עם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 
הּק דוֹ ׁש  לפני  בּ תׁש וּ בה וי ׁש וּ ב ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מע שׂ יו
ל וֹ  וּ להׁש יב  להנּ צל  לוֹ  גּ וֹ רם הוּ א הוּ א, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָבּ רוּ !

רוּ חוֹ  כּ ת וּ ב,את זה ועל מא). א ׁש רי(תהלים ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
מה  ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ יוֹ ם דּ ל  אל  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַמשׂ כּ יל 

רעה  בּ יוֹ ם להיוֹ תזּ ה צרי# היה רע בּ י וֹ ם ?! ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
אוֹ תּה  ׁש 0וֹ לטת בּ י וֹ ם - רעה בּ יוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
אל  משׂ כּ יל אׁש רי נ ׁש מת וֹ . את  לקחת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהרעה

ׁש נּ אמר , כּ מוֹ  חוֹ לה, זהוּ  - יג )דּ ל  ב  (שמואל  ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
כּ #, וּ מ0וּ ם הּמ ל#. בּ ן  דּ ל כּ כה אּת ה ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַמדּ וּ ע

ואלּ וּ  ה'. ימלּ טהוּ  רעה שמסתכלים)בּ י וֹ ם (אותם  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
להׁש יבוֹ  חוֹ לה בּ אוֹ תוֹ  מסּת כּ לים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם
כּ מ וֹ  הוּ א , בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  אצל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵמחטאיו
להׁש גּ יח. עליו עוֹ מד הזּ ה בּ היכל  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ .
י נּ צל  הע וֹ לם, על הדּ ין  ׁש 0וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַוּ ביּ וֹ ם 
ה'. ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
בּ וֹ  לׁש ֹלט רעה לא וֹ ת ּה  הדּ ין ׁש נּ מסר  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהיּ וֹ ם

העולם) ולכן (על להׁש גּ יח , ע וֹ מדים אלּ וּ  וכל ,ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
חר כּ ים. ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִנקראוּ 

ּכּלם על וחס  החרּכים מן ּומציץ מׁשּגיח ְְֲִִִִֵַַַַַָָֻה '

בּ ר וּ #בּ י וֹ ם  כּ ׁש הּק דוֹ ׁש  ה0נה, ראׁש  ׁש ל ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ואוֹ תוֹ  העוֹ לם על  בּ דין ע וֹ מד ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵהוּ א
כּ ל  מתכּ נּ סים אז להשׂ טין, בּ א הרע ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַצד
ואז  הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  ועוֹ מדים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה
הּק דוֹ ׁש  לפני  ועוֹ מדים כּ לּ ם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתע ּט רים 

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים מא זוהר מזמור | לחודש  ז | ראשון ספר  214

כּ תוּ ב מה זמן בּ אוֹ ת וֹ  הוּ א . השירים?בּ רוּ # (שיר  ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
החר כּ ים.ב) מן  מציץ החֹּלנוֹ ת מן ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמ ׁש גּ יח 

וֹלא ׁש ר וֹ אה דּ ק , מּמ קוֹ ם  ׁש ּמ ׁש גּ יח כּ מי  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵמציץ,
מן  מ ׁש גּ יח  כּ #, ואחר 0צּ רי#. מה כּ ל  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶרוֹ אה
ׁש ּפ וֹ תח  יתרה, הׁש גּ חה  ׁש ל מק וֹ ם ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַהח ֹּלנוֹ ת ,
בּ רוּ # וּ כׁש הּק דוֹ ׁש  ה כּ ל. על לרחם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְּפ תחים 
בּ ח לּ וֹ נוֹ ת מס ּת כּ ל  העוֹ לם, על מ ׁש גּ יח  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַה וּ א

הכּ ל. על וחס ה לּ לוּ , וּ בחרכּ ים ֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַה לּ לוּ 

הּנה ּדֹודי  ּבא"."קֹול  זה ִִֵֶָ

ׁש וֹ פרואז , בּ אוֹ תוֹ  ּת וֹ קעים כּ ׁש יּ שׂ ראל  ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּק וֹ ל  אוֹ ת וֹ  למעלה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ רר
ורוּ ח, וּ מים מאׁש  כּ ל וּ ל ה0וֹ פר, מן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא
קוֹ ל  לעוֹ רר כּ די  הּק וֹ ל , אוֹ תוֹ  מהכּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ ה
ׁש ה וּ א ה0וֹ פר, אוֹ תוֹ  מּת וֹ # ׁש יּ וֹ צא  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן,
יוֹ צא אז ורוּ ח, וּ מים בּ אׁש  כּ ל וּ ל זה, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
קוֹ ל  ואוֹ מר: הרקיעים בּ כל  וּ מכריז  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָכּ רוֹ ז
החֹּלנוֹ ת מן מׁש גּ יח  וגוֹ ' בּ א זה הנּ ה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִדּ וֹ די 

החר כּ ים. מן ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵמציץ

ה '. ּבדרְך ׁשהֹולכים י ׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָא ׁשריהם

וגו 'אׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל  [זֹוהר:(מא, ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ

ּדף  פק ּודי ּפרׁשת  כּ לּ ם](רנ"א .)ׁשמ ֹות  ואז ְְְֵַַָָ◌ָ◌3◌ָ◌
על  חס  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְיוֹ דעים
ׁש יּ ׁש  י שׂ ראל  אׁש ריהם ואוֹ מרים: ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
רחמים לע וֹ רר כּ די בּ ארץ עצה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם

כּ תוּ ב , ואז פט )מלמעלה. העם (תהלים אׁש רי ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
תרוּ עה  ודּ אי.י וֹ דעי  תר וּ עה  י וֹ דעי  יוֹ דעי. ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הזּ וֹ ,תרוּ עה  הּת ר וּ עה  את ׁש ּמ ׁש בּ רים , ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אׁש רי  בּ וֹ . נדּ וֹ נים ׁש הכּ ל  הּק ׁש ה דּ ין  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא
מ0וּ ם הבּ א, וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  דּ רכי את יוֹ דעים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
כּ ראוּ י . יחוּ ד וּ ליחד בּ דרכיו ללכת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ דעים

ח ּלֹונ ֹות. ּבֹו ׁשּיהא  צרי ְך ּכנסת ְְִֵֵֶֶֶַָּבית 

כּ לּ םהחלּ וֹ נוֹ ת  הלּ לוּ , והחר כּ ים הלּ לוּ  ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌
כּ ל  את לאחז ◌ָ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְעוֹ מדים 
למעלה מלּ מ ּט ה ׁש עוֹ ל וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ וֹ ת
הּק דוֹ ׁש  לפני  להכניסן בּ הן, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש גּ יח 
בּ וֹ  ׁש אין כּ נסת  בּ ית כּ ל כּ ן, ועל הוּ א. ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #
כּ ראוּ י . בּ וֹ  להתּפ לּ ל מק וֹ ם אינ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַחלּ וֹ נ וֹ ת,

ח ּלֹונֹות י"ב  ְִַָענין

בּ יתׁש הרי  כּ נגד למּט ה הכּ נסת בּ ית ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
הכּ נסת בּ ית ׁש לּ מעלה. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת
- ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  חלּ וֹ נוֹ ת, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 
יׁש  הגּ דוֹ לה כּ נסת למעלה למּט ה. גּ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָכּ #
לבית גּ ם כּ # - חלּ וֹ נוֹ ת עשׂ ר ׁש נים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָבּ ּה 
כּ נגד  זה עוֹ מדים והכּ ל  הּת חּת וֹ ן. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַהכּ נסת
בּ גּ ון  א לּ וּ  עוֹ מדים ׁש העוֹ למ וֹ ת  מ0וּ ם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶזה,
עוֹ לה הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  וּ כבוֹ ד  אלּ וּ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ל

כּ ן, ועל ה'.בּ כּ ל . ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
- הרע  הצּ ד אוֹ תוֹ  ה'.כּ ׁש 0וֹ לט ימלּ טהוּ  ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ר ּבֹונֹו. ּגנזי  ה ּיֹודע ׁשל  חלקֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַא ׁשרי

על כן,ּכ מוֹ  עוֹ מד יהירא"ל הזּ ה הממנּ ה ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
כּ מ וֹ  עניּ ים, על  ׁש חסים אוֹ תם ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל

דּ לׁש נּ אמר אל  מ שׂ כּ יל זהא ׁש רי  וּ בׁש ביל , ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
נכלל  הזּ ה וההיכל הזּ ה, בּ היכל  עוֹ מד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ַהכּ ל
הגּ זר וֹ ת הם  ׁש 0ם רביעי , אחר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְבּ היכל
ׁש יּ וֹ דע  מי  ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי לכּ ל . ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהדּ ינים
רבּ וֹ נוֹ  ׁש ם את וּ לק דּ ׁש  ליחדוֹ  רבּ וֹ נוֹ , גּ נזי  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶאת
הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  לזכּ וֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָּת מיד,

לא ה ּקּב"ה לפני  וח ֹוטא דל  ׁשהּוא אי ׁש ְְִִֵֵֶַַָָָֹּכל
חטא ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ל ֹו ְֲִֵַַָָמחׁשיב 

וגו 'אׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל  חדש:(מא, [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
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אחרי ס.)פ' אחר ,](דף אלדּ בר  משׂ כּ יל  אׁש רי  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ה' ימלּ טה וּ  רעה בּ י וֹ ם כז),דּ ל  אוֹ (ישעיה  ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

יעשׂ ה ׁש לוֹ ם לי  ׁש לוֹ ם  יעשׂ ה בּ מעזּ י ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַיחזק
לוֹ  ׁש אין אדם נקרא  דּ ל וּ ראה, בּ א ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלּ י.
מ0וּ ם ּפ ר וּ טה ׁש וֹ אל וֹלא כּ לוּ ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִמ0לּ וֹ 
לׁש וּ ם דחקוֹ  מגלּ ה ׁש ֹּלא נס ּת ר , וה וּ א  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם,
מריבה יעשׂ ה הוּ א דּ חק וֹ , וּ בׁש עת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם.
מכּ ל  אני  רׁש ע יוֹ תר ואוֹ מר: מעלה, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְכּ לּפ י
אחד  לאי ׁש  העוֹ לם. ׁש ל  האנׁש ים  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר 
אין  ולי  מכּ סף , מזּ הב, מלא בּ יתוֹ  רב, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹעׁש ר
לאכל  לחם לי  ואין בּ עוֹ לם , ּפ רוּ טה ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְׁש וּ ם
הּק דוֹ ׁש  לפני ׁש יּ חטא עד  לל בּ ׁש . ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶוּ בגד
לוֹ  וי ּת ן בּ מע זּ וֹ  ׁש יּ חזק אי ׁש  וכל הוּ א. ◌ֵ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ #
לּ י . יעשׂ ה ׁש ל וֹ ם לי , ׁש לוֹ ם יע שׂ ה ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְצדקה,

רׁשע?! יהיה  לֹו ׁשּטֹוב  ְִִֶֶָָמי 

לפני וּ בא וחוֹ טא דל  ׁש הוּ א אי ׁש  כּ ל ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לוֹ  מחׁש יב ֹלא הוּ א, בּ ר וּ # ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש אינוֹ  מ0וּ ם חטא, הוּ א בּ רוּ # ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

לנוּ  וּ מנּ ין ׁש אמרבדעּת וֹ . בּ ׁש עה  מאיּ וֹ ב . ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ל 7טן הוּ א בּ רוּ # א)הּק דוֹ ׁש  ּת בא(איוב  מאין ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ב )כוּ ', אמר(איוב  איּ וֹ ב, עבדּ י  אל לבּ # ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲהשׂ מּת 
אדם יׁש  הוּ א: בּ ר וּ # לּק דוֹ ׁש  ה7טן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַלוֹ 
וּ מרגּ ליּ וֹ ת וזהב כּ סף אד וֹ נוֹ  לוֹ  ׁש נּ וֹ תן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

רע  ויהיה העוֹ לם, ט וּ ב וכל  ?וּ בנים ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

א ּיֹוב את  מ ּכה ִֶֶַַָָה ּׂשטן

אליו אמר רק בּ יד#, לוֹ  אׁש ר  כּ ל ה נּ ה  לוֹ : ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
והרג בידוֹ , אוֹ תוֹ  נתן  יד#. ּת ׁש לח  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאל
כּ # אחר כלוּ ם. בּ ידוֹ  נ ׁש אר  וֹלא  בּ ניו, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאת

ואמר: בּ שׂ רוֹ .(שם)חזר ואל  עצמוֹ  אל וגע ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
הוּ א: בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ׁש אמר הנּ וֹ (שם)עד ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש מר. נפׁש וֹ  את א# ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְביד#

מּדעּתֹו אּיֹוב  ְִִַָָיצא 

ואמרבּ אוֹ ת ּה  מדּ עּת וֹ , איּ וֹ ב יצא ׁש עה ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
י)כּ #: תעׁש ק (שם  כּ י  ל # !?הטוֹ ב ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

לי  ׁש ּת עשׂ ה  העׁש ק זה ואּמ י ?הטוֹ ב אבי  ! ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
עּמ הם התח בּ ר ּת  ואּת ה הגּ וּ ף, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָעשׂ וּ 
הנּ פׁש  וּ נׁש מה. נפׁש  בּ י ונתּת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְבּ ׁש ּת פוּ ת,
ׁש מר, נפׁש וֹ  את א# אמרּת  ׁש לּ #, ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִהיא
בּ וֹ  עשׂ ה אמרּת  ואּמ י, אבי  לי ׁש עשׂ וּ  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוהגּ וּ ף
העׁש ק  זה ט וֹ ב  הוּ א וכי - 0ּת רצה מה ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל

לי  !?ׁש ּת עשׂ ה ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌

יּנצל ּתֹורה לֹומד ּבן ּבעֹולם ְִִֵֵֵַַָָָָה ּמׁשאיר
ְְַָלמעלה

מא)אחר,דּ בר דּ ל(תהלים אל משׂ כּ יל  .אׁש רי ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
דּ ל  זּ ה בנים.מה בּ ֹלא ׁש יּ מוּ ת אדם ? ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מן  ּפ טירת וֹ  בּ ׁש עת  מּמ נּ וּ , נׁש מתוֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיצאה
- הּפ סוּ ק עליו אמר  מה ראה (משליהעוֹ לם ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

רע.יא) י נּ קה ֹלא ליד בּ ן יד לוֹ  נ ׁש אר ואם ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
- תוֹ רה ויל ּמ דנּ וּ  אחד בּ וֹ  יחזיק  אם  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם,
ה'. ימלּ טהוּ  רעה וּ בי וֹ ם לי, ׁש לוֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה 

ּגיהּנם מק ֹום אררט  ְֲִֵֵָָָָֹּבהרי 

אררט,וּ בא הרי  לבין הל# אחד אם ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
וּ בקעים גּמ וֹ ת וראה עּמ וֹ , וּ ׁש נים ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְהוּ א
איׁש  וׁש מע מהגּ ּמ וֹ ת, י וֹ צא ועׁש ן  אׁש , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ל

וי  ׁש אוֹ מר  וי אחד מקוֹ ם! ודּ אי  אמר, - ! ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌
כּ אן. הגּ יהנּ ם מ ּמ ק וֹ מ וֹ ת ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד 

ר ׁשע  ׂשֹורפים ְִִַָָהּקֹוצים

זהנר דּ ם  וגדי ׁש  אחד, איׁש  בּ חלוֹ מוֹ  וראה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ממנּ ים וּ ׁש ני כּ תפיו, על  קוֹ צים ◌ִ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ל
ׁש ל  הגּ די ׁש  ּת חת אׁש  מכניסים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵמה גּ יהנּ ם

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים מא זוהר מזמור | לחודש  ז | ראשון ספר  216

אוֹ מרים והי וּ  צוֹ עק. והיה ונ שׂ רף, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַהּק וֹ צים,
ׁש לוּ חים קד וֹ ׁש ים, מלאכים ׁש ני  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלוֹ 
אּת ה אוֹ תוֹ : ׁש דּ ן מעלה ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵמה 0וֹ פט
מלאכיו, ואת הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָעזבּת 
וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ ת# ׁש וֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
הּק וֹ צים, ׁש ל הרצוֹ ן עשׂ ית ואּת ה  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א,
סמא"ל  ׁש ל מצּ דּ וֹ  ׁש הם הרׁש עים, ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם

א וֹ ת #. י שׂ רפ וּ  ה ּק וֹ צים - ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְונחׁש 

ּבעֹולם? ּבן הׁשאר ּת ְְִִֵַַָָָהאם

ׁש ל אמר  הרׁש ע לאוֹ תוֹ  יהוּ די  אוֹ תוֹ  לוֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
אּת ה מי יהוּ די הגּ יהנּ ם: אמר: ? ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אני  ֹלאר ׁש ע  ה גּ יהנּ ם ׁש ל והממנּ ים , ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֹ
דּ נים ּפ עמים וׁש ֹלׁש  ׁש מי, את ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמזכּ ירים
את לוֹ : אמר בּ לּ ילה. וּ פעמים בּ יּ וֹ ם, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִאוֹ תי

ידע ּת  מקוֹ מ# הגּ ליל ׁש ם לוֹ : אמר ? ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּ עוֹ לם בּ ן והׁש ארּת  - ?העליוֹ ן . ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ּבן  ְִִֵהׁשאיר

קצּ ב,אמר, הייתי ואני הׁש אר ּת י , ּת ינוֹ ק ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ׁש ע שׂ יתי  הרבּ וֹ ת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵוּ מהרע וֹ ת
וּ מרגלי  מ ּפ י, אוֹ תי דנים הי וּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָברא ׁש וֹ נה
ה ּק בר וֹ ת על ממנּ ה ׁש הוּ א והּמ לא# ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִוּ מיּ די .
למי  א וֹ י אוֹ תי : ׁש דּ נים בּ ׁש עה לי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאוֹ מר 
ׁש קר על ונׁש בּ ע הּת וֹ רה, את לקיּ ם !ׁש נּ ׁש בּ ע  ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מעוֹ לם תפ לּ ין הניחה ׁש ֹּלא לּק רקפת  !אוֹ י ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

העוֹ לם בּ הבלי  ׁש 0ּמ ׁש וּ  ל יּ דים ואוֹ י ואוֹ י ! ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌
העוֹ לם בּ הבלי  הוֹ לכים ׁש היוּ  !לרגלים  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

מיתתֹו ּבׁשעת מעידה  ְְְִִִַַָָָָהּנׁשמה 

מר דּ וּ ת,בּ ׁש עה מ כּ וֹ ת אוֹ תי מלקים ׁש הי וּ  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌
וּ באה 0עשׂ יתי. מה כּ ל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י
נׁש מתי , על ממנּ ה ׁש היה והּמ לא# ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתי,

0עשׂ יתי . מה מ כּ ל אחד כּ תב ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְונתנוּ 
ואמר וּ : הּמ לא#, עם עדוּ ת עשׂ תה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מתי

יז) עדים(דברים  ׁש ֹלׁש ה אוֹ  עדים ׁש נים ּפ י ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל
זה ועל הּמ ת. ז)יוּ מת חיק#(מיכה מ0כבת ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

ה וּ א וּ מי  פי#. ּפ תחי  הנּ ׁש מה,ׁש מר  זוֹ  ? ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מיתתוֹ . בּ ׁש עת אדם על מעידה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא 

הה ּוא ה ּבן את לחּפׂש ְֵֵֶַַַַָהל ְך

ל גּ ליל התעוֹ רר  הל# אי ׁש , אוֹ תוֹ  מ0נתוֹ  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אחד : לאיׁש  ואמר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן,
בּ זמן  ׁש ּמ ת ק צּ ב, ׁש ל בּ ן  ׁש הוּ א תינוֹ ק  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָראית

ׁש וֹ אל ּפ לוֹ ני  ׁש אּת ה הזּ ה הּת ינוֹ ק לוֹ : אמר ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
וה וּ א הּמ טבּ חים, לבית הוֹ ל# הוּ א ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָעליו,
וּ לאביו, לוֹ , יהיה  וכ# כּ # אביו. כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָר ׁש ע 
מדר ׁש  לבית הל # אוֹ תוֹ . ׁש היניקה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְולּמ ינקת

אוֹ מר , ׁש היה ּת ינוֹ ק ׁש מע ב )אחד, אם(משלי ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
וגוֹ '. ככּ סף ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְּת בקׁש נּ ה

רּבי ּׁשּנעׂשה עד הּבן את  ֲִִֵֵֶֶֶַַַַח ּנְך

ׁש היההל2 תינוֹ ק וראה הּמ טבּ חים, לבית ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הּמ ט בּ חים. בּ בית  הנּ ערים עם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְמשׂ חק

והלבּ י  עּמ וֹ , והל # עּמ י . ל# בּ ני, לוֹ : ׁש אמר  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מלּמ ד  ׁש היה אחד  לרב אוֹ תוֹ  ונתן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ ,
וקרא. הּת ינוֹ ק  ׁש גּ דל עד ּת וֹ רה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָאוֹ תוֹ 
הכּ נסת, בּ בית הפטרה ׁש יּ אמר אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְועשׂ ה
וׁש נה ׁש ּק רא עד ׁש יּ תּפ לּ ל. אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְועשׂ ה

ר בּ י . ל וֹ  ׁש ּק ראוּ  עד  י וֹ תר , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתח כּ ם

לי קרעּו קּדי ׁש ואמר לּתפּלה  ׁשעבר ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּבׁשעה
נתנּו ׁשהתח ּכם  ּובׁשעה  וכל. מּכל הּדין ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹּגזר

עדן  ּבגן חלק ְִֵֵֶֶַלי 

ׁש היוּ אוֹ תוֹ  ה יּ לד, אבי  ׁש ה וּ א  הּמ ת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָהאיׁש 
זה לחכם בּ חלוֹ ם בּ א אוֹ תוֹ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָדנים

IIתהלים IIזוהר 
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ינחם אוֹ תי , ׁש נּ חמ ּת  כּ מ וֹ  רבּ י , לוֹ : ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
בּ ני  ׁש אמר  בּ ׁש עה הוּ א. בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְאוֹ ת#
הדּ ין. מן אוֹ תי הפקיעוּ  בּ ּק הל , ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההפטרה
לי קרעוּ  קדּ י ׁש , ואמר ל ּת פ לּ ה ׁש עבר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
נתנוּ  ׁש התחכּ ם, וּ בׁש עה וכל. מ כּ ל הדּ ין ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְגּ זר
ׁש אוֹ מרים  החלק וזהוּ  עדן, בּ גן חלק  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִלי
צדּ יק  לכל ׁש יּ ׁש  החלק  הבּ א, לעוֹ לם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק 
עם  אוֹ תי  והכניסוּ  עצמוֹ , בּ פני  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוצדּ יק 

ׁש לּ הם  לי ׁש יבה .הצּ דּ יקים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

הּזה הּכב ֹוד ּבכל  זכיתי ְְְִִִֶַַָָָּבזכּות ָך

ר בּ י ,וּ בׁש עה  לוֹ  וקרא וּ  יוֹ תר, ׁש התחכּ ם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש הצּ דּ יקים בּ כתר אוֹ תי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִע ּט רוּ 
וּ ׁש תיּ ה אכילה לי  ונתנוּ  בּ וֹ , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתע ּט רים 
וזהוּ  ה0כינה. מזּ יו ׁש נּ הנים תענוּ ג  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵמא וֹ ת וֹ 
ועטר וֹ תיהם י וֹ ׁש בים צדּ יקים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים,
איׁש  וכל  ה0כינה. מזּ יו ונהנים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְבּ רא ׁש יהם
וׁש תה. אכל כּ אלּ וּ  ה0כינה, מזּ יו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ הנה
הזּ ה. הכּ בוֹ ד  לכל זכיתי ר בּ י , ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִוּ בׁש ביל#,
חלק  ל# י ׁש  זה ׁש בּ ׁש ביל חלק #, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם עליוֹ ן  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵיוֹ תר

בּ עוֹ לם. בּ ן ׁש יּ ׁש איר ׁש יּ זכּ ה  מי  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואׁש ריו 

צדקה עּמֹו ועֹוׂשה  עני  ׁשל  ּביד ֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָה ּמחזיק
ׁשלֹום עֹוׂשה ה ּוא ּבר ּוְך הּקדֹוׁש עם  ְִִֶַָָָָּכביכֹול

וגו 'אׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל  חדש:(מא, [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

צב:) כּ תוּ ב ](דף רבּ י , מא)אמר (תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
דּ ל אל  משׂ כּ יל דּ ל א ׁש רי  מהוּ  איׁש וג וֹ '. ? ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ר ׁש ע  י וֹ תר  וכי לי, ּת ּת ן מה ו יּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנסּת ר.
ׁש בּ עוֹ לם האדם מכּ ל מריבהאני ויעשׂ ה ? ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש ּמ שׂ כּ יל  מי אׁש רי  הוּ א. בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִעם
ׁש כּ תוּ ב כז)לוֹ , יעשׂ ה(ישעיה בּ מעזּ י יחזק אוֹ  ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ר בּ  ׁש אמר  לּ י. יעשׂ ה ׁש לוֹ ם לי  י ׁש ל וֹ ם ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

וגוֹ ', בּ מעזּ י יחזק אוֹ  0אמר מה ◌ְ◌ִ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְנהוֹ ראי ,
ה0ל וֹ ם, בּ על ׁש הוּ א ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְוכי 
ׁש יּ עשׂ ה למי צרי# בּ מרוֹ מיו , ׁש לוֹ ם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶעוֹ שׂ ה

ׁש לוֹ ם ׁש לּ וֹ לוֹ  ה0לוֹ ם והֹלא ?! ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

צערֹו. לפי  האדם את  ּדנים ְֲִִֵֶַָָָָאין

עצמ וֹ אלּ א את ׁש רוֹ אה  בּ ׁש עה  העני , ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
כּ לּפ י  מריבה עוֹ שׂ ה הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְבּ דּ חק ,
ע ּמ וֹ  ועוֹ שׂ ה עני ׁש ל בּ יד וֹ  וה ּמ חזיק ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמעלה.
ה וּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  עם כּ ביכוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְצדקה,
ׁש ּמ בּק ׁש  לעני  ׁש גּ וֹ רם לפי ׁש לוֹ ם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶעוֹ שׂ ה
דּ ברים ׁש הטיח על יתבּ ר # מלּ פניו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְמחילה
לבין  בּ ינוֹ  ׁש לוֹ ם עוֹ שׂ ה ואז מעלה, ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְכּ לּפ י

ׁש לוֹ ם לעשׂ וֹ ת  לוֹ  גרם מי הנּ וֹ תן קוֹ נ וֹ . זה ? ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
אוֹ  ׁש כּ תוּ ב  בּ ידוֹ , והּמ חזיק לעני, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְצדקה
בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  ה דּ ל. וזהוּ  וגוֹ ', בּ מעזּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַיחזק

אוֹ מר מהוּ  לפי ה וּ א  האדם את דּ נים אין  ? ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
◌ֲ◌ַצערוֹ .

קֹולֹות נֹותנת  היא  לרחמים צרי ְך ְְֲִִִֶֶֶַָָָכ ׁשהעֹולם
ק ֹולּה את  ׁשֹומע ְֵֶַַָָָוה ּקב "ה

וגו'אׁש רי  דּ ל אל ב )מ שׂ ּכ יל ח "ב:(מא , [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בשלח  נ"ב:)פ ' ׁש מע וֹ ן,](דף  רבּ י  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ה וּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  בּ רקיע, אחת איּ לת  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵיׁש 
ׁש היא בּ ׁש עה בּ ׁש ביל ּה . הרבּ ה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶעוֹ שׂ ה
הצּ רה את ׁש וֹ מע הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַצוֹ וחת,
צרי# וּ כׁש העוֹ לם קוֹ לּה , וּ מקבּ ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה 
בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  קוֹ לוֹ ת , נוֹ תנת היא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלרחמים,
העוֹ לם. על חס  ואז  קוֹ ל ּה , את ׁש וֹ מע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵהוּ א

ׁש כּ תוּ ב  מב )זהוּ  על(תהלים ּת ערג כּ איּ ל ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌
מים  נסּת רת.אפיקי היא להוֹ ליד , וּ כ ׁש רוֹ צה ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

בּ ין  ראׁש ּה  ושׂ מה בּ אה ואז הצּ דדים, ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל
והּק דוֹ ׁש  קוֹ לוֹ ת, וּ מרימה וצוֹ וחת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִבּ רכּ יה,
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אוֹ תּה  כּ נגדּ ּה  וּ מז ּמ ן  עליה, חס הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ #
אוֹ תּה  וּ פ וֹ תח בּ ערותּה , ונוֹ ׁש # אחד, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָנחׁש 
אמר מ יּ ד. וּ מוֹ לידה מקוֹ ם, אוֹ תוֹ  ל ּה  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוקוֹ רע
ואל  ּת ׁש אל אל  הזּ ה בּ דּ בר ׁש מעוֹ ן, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י

דּ וקא. וכ# ה', את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְּת נּס ה

לו ומודיע  החולה על שמשגיח מי  אשרי
בתשובה שישוב

אלאׁש רי וגו'משׂ ּכ יל ב )דּ ל חלק:(מא, [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

פקודי פ' דקדושה  היכלות  רנ:)ב ' זוהר(דף 

שמסתכל תורה] מי כל שמעון, רבי אמר
ערסיה, על שוכב כשהוא החולה על
שיסתכל  לו ומודיע עליו, ומשגיח
ויחזור במעשיו, ויפשפש בחטאיו
הוא הוא, ברוך הקדוש לפני  בתשובה
רוחו  ולהשיב מגיהנם, להנצל לו גורם

הוא. ברוך להקדוש

הדין  מן שינצל  הגורם והוא 

בּ יוֹ םועל דּ ל  אל משׂ כּ יל "אׁש רי  כתיב: ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַזה
רעה", "בּ י וֹ ם מהו ה'", ימלּ טהוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָרעה
"בּ יוֹ ם אלא לומר , צריך היה רע ◌ְביום
לקחת ההיא רעה ששולט ביום ◌ָ◌ָרעה ",
הוא זהו  דּ ל", אל משׂ כּ יל "אׁש רי ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַנשמתו,

שכתוב: כמו  דּ לחולה, כּ כה א ּת ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ"מדּ וּ ע
הּמ ל!" ד )בּ ן יג , ב ' זה (שמואל ובשביל ("בּ י וֹ ם, ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

בחולהרעה) שמסתכל  מי ה'", ימלּ טהוּ  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ברוך  הקדוש לפני מחטאיו להחזירו הזה,
על  הדין שישלוט  ביום זה הרי הוא,
"בּ יוֹ ם שכתוב: זהו ממנו, ינצל  ◌ְהעולם

ה'". ימלּ טהוּ  בבית רעה הוא החולה  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הוא  ברוך הקדוש  של  האסורים

אל רבי משׂ כּ יל "אׁש רי ואמר , פתח ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַיהודה

זה מקרא  ה'", ימלּ טהוּ  רעה בּ י וֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָדּ ל
על  שוכב שהאדם שבשעה אותו, ביארנו
של  הדין בשרי נתפס הוא הרי דוי , ערש
כמה בכבל, ורגליו  בסוגר, ראשו המלך,
כל  זה, ומצד  זה מצד  אותו שומרים חילות
באלה, אלו מתרוצצים בלחץ, אבריו

ממנו. סרה האוכל תאות

מליץ שלו  אפוטרופוס אז בתשובה כששב
זכות עליו 

אפוטרופוס באותו  עליו פוקדים  הזמן
המלך , לפני  זכות עליו  ללמד 

אחדככתוב : מליץ מלא! עליו  י ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ"אם
אלף  כג )וגו '"מנּ י לג , ההיא(איוב  בשעה  , ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

ומלמד  אליו, שנכנס אדם של חלקו  אשרי 
שכתוב : זהו הדין, מעונש להנצל הדרך לו
יוכל  ואיך דּ ל", אל  משׂ כּ יל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ"אׁש רי
שיחזור החיים, דרכי  ללמדו להצילו,
זה נעשה ובכן רבונו, לפני בתשובה
שכרו, ומה למעלה, עליו אפוטרופוס

ה '". ימלּ טהוּ  רעה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ"בּ י וֹ ם

העני שהוא  נשבר לב אל  שומע ה '

דּ ל "דבר אל משׂ כּ יל  "א ׁש רי  ב )אחר , ,(מא, ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
לפני  עני  של שכרו גדול  כמה
תמה חייא רבי  אמר הוא, ברוך הקדוש

שכתוב: זה, מקרא על  אלאני  ׁש מע ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ִ"כּ י
ה '" לד )אבי וֹ נים סט, אל (תהלים  רק וכי , ֶ◌ְ◌ִ◌

רבי  אמר לאחר , ולא שומע  אביונים
למלך , יותר  קרובים שהם לפי  שמעון,

ֹלא שכתוב : אֹלהים ונדכּ ה נ ׁש בּ ר ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ"לב
יט )תבזה" נא, לב (תהלים  בעולם לך ואין , ִ◌ְ◌ֶ◌

העני . לב כמו נשבר
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ויחיּ הוּ �יהו�ג :�יהו� ּת ּת נהוּ (יאשר)יׁש מרהוּ  ואל בּ ארץ וא$ר §Ÿ̈§Ÿ̈¦§§¥¦©¥§ª©¨¨¤§©¦§¥
איביו: בחליוֹ :�יהו�ד בּ נפׁש  הפכּת  מׁש כּ בוֹ  כּ ל דּ וי ערשׂ  על יסעדנּ וּ  §¤¤Ÿ§¨§Ÿ̈¦§¨¤©¤¤§¨¨¦§¨¨©§¨§¨§

נפשו רק נראה ואינו שבור גופו העני

וגו'אׁש רי דּ ל אל ב )משׂ ּכ יל חלק:(מא, [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בשלח  פ ' סא .)ב' רבי ](דף  אמר עוד
העולם בני  אותן כל וראה בוא  שמעון,
ונפש, בגוף הוא ברוך  הקדוש לפני נראים
בלבד , בנפשו אלא נראה  אינו  והעני
מלגוף. יותר לנפש קרוב הוא ברוך והקדוש 

הנסתר לדל צדקה לתת  משכיל  אשרי
מבקש ואינו 

דּ ל "דבר  אל מ שׂ ּכ יל "אׁש רי ג)אחר :(מא , ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

רות  מדרש חדש צב:)[זוהר רבי ](דף אמר
נקרא דל וראה בוא נסתר, איש "דל", ◌ָמהו 
מבקש  ואינו כלום, משלו לו שאין איש
מגלה שאינו נסתר והוא איש, מכל פרוטה
עושה הוא צרתו ובשעת איש, לכל צרתו 
חייב  אני למה ואומר, מעלה כלפי מריבה
לאיש  שבעולם, האנשים שאר מכל יותר
זהב  עם מלא ביתו גדול , עושר יש ההוא
לחם לי  אין גם פרוטה, בביתי אין ולי וכסף ,
בדברים שמתלונן עד ללבוש, ובגד  לאכול 
הוא, ברוך הקדוש לפני  וחוטא מעלה כלפי
צדקה, לו ונותן  במעוזו שיחזיק איש וכל

כתוב : זה ׁש לוֹ ם על יעשׂ ה בּ מעוּ זּ י  יחזק ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ"אוֹ 
וגו '" ה)לי כז, מה(ישעיהו הוא ברוך  והקדוש , ִ◌

שלו. הצער לפי אלא לאדם דנים  אין אומר ,

ישרף שלא הגוף  את  מקיפה השכינה

הפכּת ה ' מׁש ּכ בוֹ  ּכ ל דּ וי ערשׂ  על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיסעדנּ וּ 

ד )בחליוֹ  פ '(מא, מהימנא  רעיא  ג' חלק [זוהר ְ◌ָ◌ְ◌

רלד:)פנחס תורה](דף נאמן,זוהר רועה אמר
בבית מטתו על  שוכב  שהחולה בשעה
שהיא המרה, מן בגופו בוער ואש מחלתו,
הכבד , עורקי  על אש בלהבות מבערת
כדמיון  הוא אז הגוף , כל לשרוף  ותחפוץ
מתנשאים הים שגלי  סוער, כשהוא הים
מגבולם, לצאת ופורצים הרקיע , עד
שהיא השכינה לולי  העולם, להחריב
שלא הים, את המקיף החול כמו להחולה
השכינה כן כמו מגבולו, לצאת  יפרוץ
שכתוב : כמו לו, ותומכת להגוף מקפת

דּ וי". ער שׂ  על  יסעדנּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ"י"י

של מרגלותיו  ולא מראשותיו  לא ישב  לא
חולה

שהמבקרולפיכך  התלמוד, בעלי דרשו
למראשותיו, ישב אל החולה את
לפי  לרגליו, ולא  ראשו, על שהשכינה לפי 

לרגליו. המות שמלאך 

סביב והשכינה ראשו סביב  הוי ' שם צדיק
ורגליו גופו

לצדיקואין  אבל לבינוני, אלא  איש, לכל זה
על דּ וי ", ערשׂ  על  יסעדנּ וּ  "ה' ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִגמור,

רגליו.ראש  עד לגופו מקפת והשכינה ו,

הרשע  את מקיף  המות  מלאך

מכל ולרשע  לו מקיף המות מלאך גמור ,
המקיפו  שלו, הרע יצר  וזה צד,

צד . מכל

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�ה אמרּת י ל�:�אני חטאתי כּ י נפׁש י רפאה יאמרוּ וחנּ ני אוֹ יבי £¦¨©§¦§Ÿ̈¨¥¦§¨¨©§¦¦¨¨¦¨§©Ÿ§
ׁש מוֹ : ואבד ימוּ ת מתי לי אוןזרע יקבּ ץ לבּ וֹ  ידבּ ר ׁש וא לראוֹ ת בּ א ואם ©¦¨©¨§¨©§§¦¨¦§¨§§©¥¦¦§¨¨¤

ידבּ ר: לחוּ ץ יצא לי:חלוֹ  רעה יחׁש בוּ  עלי שׂ נאי כּ ל יתלחׁש וּ  עלי דּ ברטיחד ¥¥©§©¥©©¨©¦§©£¨Ÿ§¨¨©©§§¨¨¦§©

לקוּ ם: יוֹ סיף ֹלא ׁש כב ואׁש ר בּ וֹ  יצוּ ק בּ טחּת ייבּ ליּ על אׁש ר ׁש לוֹ מי איׁש  גּ ם §¦©©¨©£¤¨©¦¨©¦§¦£¤¨©§¦

ה לחמי אוֹ כל עקב:בוֹ  עלי יהו�יאגדּ יל ואׁש לּ מה�ואּת ה והקימני חנּ ני ¥©§¦¦§¦¨©¨¥§©¨§Ÿ̈¨¥¦©£¦¥¦©£©§¨
עלי:יבלהם: איבי יריע ֹלא כּ י בּ י חפצּת  כּ י ידעּת י בּ תּמ ייגבּ זאת ואני ¨¤§Ÿ¨©§¦¦¨©§¨¦¦¨¦©Ÿ§¦¨¨©£¦§ª¦

לעוֹ לם: לפני% וּת צּ יבני בּ י יהו�ידּת מכּת  ישׂ ראל'אֹלהי�בּ רוּ � ¨©§¨¦©©¦¥¦§¨¤§¨¨§Ÿ̈¡¥¦§¨¥

ואמן: אמן העוֹ לם ועד ¥¨§¥¨¨¨©§¨¨¥מהעוֹ לם

חולה של מראשותיו למעלה  שורה  השכינה

דּ וי ה ' ערשׂ  על ד)וגו 'יסעד נּ וּ  זוהר[:(מא, (תיקוני ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

לה:) דף יח תורה ]תקון  הואזוהר  ער"ש למדנו
זו  עשר האותיות, בהיפוך עש"ר והוא  רע "ש
ועליה ספירות, עשר כוללת שהיא  השכינה
והיא מעשרה . בפחות  קדושה  שאין אמרו
ובעבורה החולה, של למראשותיו שורה 
על דּ וי ", ער"שׂ  "על ובמה , יסעדנּ וּ ", ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ"ה '

בודאי  עש "ר ]שכינתו ער "ש  מן  שהיא[שיעשה  ,
הרי  שם השכינה אין ואם להגוף, סועדת
של לגופו הסוער שם סערה  ורוח  רע "ש,

שכתוב : כמו ח-בההחולה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ְ"והאניּ ה 
ד )לה -בר" א, סועדת(יונה שהשכינה ובזמן , ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

יוצא  קול להגוף, עללו עמד אדם ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ"בּ ן 
א)רגלי 7" ב, ממחלתו (יחזקאל  עומד והוא  , ַ◌ְ◌ֶ◌

בממונו: שלם  בגופו שלם הדין, מן ונפטר

הכל של  הקיום  הוא אמן

ועדבּ ר וּ   מהעוֹ לם  י שׂ ראל אֹלהי ה ' ָ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌

ואמן  אמן  יד )העוֹ לם חלק:(מא, [זוהר ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וילך פ' רפה :)ג' רבי ](דף  אמר  יוסי רבי אמר 
הרי  אבא , רבי אמר  אמן, מהו יהודה
של  המעין אמן, נקרא שהכל  נתבאר 

אמן  נקרא הנמשך הוא שכתוב :סזהנחלה  ,
אמוֹ ן" אצלוֹ  ל )"ואהיה ח, תקרי (משלי  אל , ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

שנמשך  ההוא נחל  גם אמן, אלא אמון
נקרא. אמן ויוצא

לכולם. השפע נמשך אמן עניית ידי על 

העוֹ לם",שלמדנו , ועד  "מהע וֹ לם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵכתוב
ועולם שלמעלה עולם
שלמעלה אמן ואמן, אמן כך אף שלמטה,
הכל . של הקיום הוא אמן שלמטה , ואמן 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

כוונתו ,סז. דעתי עניות לפי ונראה הפירושים, רבו כאן
עולם זה  אקרי, אמן דנגיד נחלא דההוא דמבוע 
עולם זה אקרי אמן ונפיק  דנגיד נחלא וההוא החכמה,
העולם , ועד מהעולם  כמו כי ראיה , מביא זה  ועל הבינה,
הוא ששורשו היצירה, עולם היינו דלעילא עולם
ששורשו העשיה, עולם היינו דלתתא ועולם התפארת,
היינו דלעילא אמן ואמן , אמן  כן  כמו  המלכות, היא

כוונתו , לומר יש עוד  בינה . היינו דלתתא ואמן חכמה ,
ועולם ובינה, חכמה  עלאה  יחודא היינו דלעילא שעולם 
כן וכמו ומלכות, תפארת  תתאה יחודא היינו דלתתא
חכמה  עלאה  יחודא היינו דלעילא, אמן הראשון אמן
בינה, על  רמז נו"ן מ ' חכמה, על רמז  אל"ף כי  ובינה,

תתאה יחודא  היינו  דלתתא, אמן השני  תפארת ואמן
הוי"ה בגימטריא אמ "ן כי אדנ"י.ומלכות,
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לחודש ז

קרח:אמב לבני משׂ כּ יל תערגבלמנצּ ח נפׁש י כּ ן מים אפיקי על ּת ערג כּ איּ ל ©§©¥©©§¦¦§¥Ÿ©§©¨©£Ÿ©£¦¥¨¦¥©§¦©£Ÿ

חלום ולשאלת  - הבית לבנין סגולתו 

וגו' תערוג. א)כאיל מב]:(מב לפרק החדש תהלים חלום,[שימוש לשאלת גדול המזמור של  כוחו .
יקרא שישן וקודם כלל, אדם שום עם ידבר לא הסעודה  ואחר יום, בעוד ערב  סעודת אכול 

ומנוסה . בדוק והוא ותישן, פעמים ג' מזמור

IIתהלים IIשימוש

העֹולם על חס  אּילה  ׁשל ק ֹולּה ה ' ְֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשּׁשֹומע

נפׁש י ּכ א יּ ל  ּכ ן מים אפיקי על ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

א ֹלהים אלי2 ב )תערג [זֹוהר:(מב, ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ

ּבׁשּלח  ּפרׁשת  ׁש מע וֹ ן,]נב:)(ּדףׁשמֹות רבּ י  אמר ְְַַַַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ה וּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  בּ רקיע, אחת איּ לת  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵיׁש 
ׁש היא בּ ׁש עה בּ ׁש ביל ּה . הרבּ ה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶעוֹ שׂ ה
הצּ רה את ׁש וֹ מע הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַצוֹ וחת,
צרי# וּ כׁש העוֹ לם קוֹ לּה , וּ מקבּ ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה 
בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  קוֹ לוֹ ת , נוֹ תנת היא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלרחמים,
העוֹ לם. על חס  ואז  קוֹ ל ּה , את ׁש וֹ מע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵהוּ א

ׁש כּ ת וּ ב מב )זהוּ  על (תהלים ּת ערג כּ איּ ל ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌
מים. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲאפיקי 

ׁשצ ֹועקת ֶֶֶֶָֹהאפן

מכּ ל וּ כׁש רוֹ צה נסּת רת היא להוֹ ליד , ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
ו שׂ מה בּ אה ואז ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים ,
קוֹ ל וֹ ת, וּ מרימה וצוֹ וחת בּ רכּ יה, בּ ין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹראׁש ּה 
וּ מז ּמ ן  עליה, חס הוּ א בּ רוּ # ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
בּ ערותּה , ונוֹ ׁש # אחד , נחׁש  אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ ּה 
מקוֹ ם, אוֹ תוֹ  לּה  וק וֹ רע  אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵוּ פוֹ תח

הזּ ה בּ דּ בר ׁש מע וֹ ן, רבּ י אמר  מ יּ ד. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִוּ מוֹ לידה
דּ וקא. וכ# ה', את ּת נּס ה ואל ּת ׁש אל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאל 

מים אפיקי  על ּתערג ְֲֲִִֵַַַָָֹּכא ּיל

וגו'ּכ איּ ל ב )ּת ערג  ּפרׁשת:(מב, ׁשמֹות [זֹוהר ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְַַָָֹ

ריט:)וּיּקהל  ׁש מעוֹ ן ](ּדף ר בּ י ּפ תח ִֵַַָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
מב )ואמר, מים (תהלים אפיקי על ּת ערג כּ איּ ל ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

יׁש  אחת חיּ ה אבל ּפ ר ׁש וּ ה וּ . זה ּפ סוּ ק ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְוגוֹ '.
אלף  על בּ ׁש לטוֹ ן ׁש וֹ לטת והיא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,
וּ תׁש וּ קתּה  נקבה , והיא י וֹ ם. בּ כל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַמפּת חוֹ ת
וּ להתר וּ וֹ ת לׁש ּת וֹ ת מים אפיקי  על ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָּת מיד

ׁש כּ תוּ ב  אפיקימ צּ מאוֹ נ ּה , על ּת ערג כּ איּ ל ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
◌ִ◌ָמים.

עֹומדת ּדין על ְִֵֶֶַַָהּנקבה

כּ תוּ ב ּכ אן  בּ ראׁש וֹ נה להתבּ וֹ נן. ,כּ איּ ליׁש  ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ואחר  כּ איּ לת, כתוּ ב וֹלאּת ערגוֹלא , ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌

וּ נקבה זכר  זה, סוֹ ד  אבל יערג. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ָכתוּ ב
הוּ א, ואחד  להפרידם , ׁש אין כּ אחד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ניהם
אלּ א מזּ ה, זה אוֹ תם להעל וֹ ת צרי# ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים מבזוהר מזמור | לחודש  ז | שני ספר 222

הזּ וֹ  והנּ קבה כּ אחד. עלׁש ניהם ּת ערג ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌
מים  הזּ כר,אפיקי  מן מתעבּ רת והיא , ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ע וֹ מדת. דּ ין  על ׁש הרי עליה, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוקׁש ה

והרנ ְך עּצבֹונְך ארּבה  ְְְְִֵֵֵֶַַָֹהרּבה

מזמין ה ,וּ כׁש ּמ וֹ ליד הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
גּ דוֹ ל , עליוֹ ן אחד  נחׁש  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָלּה 
זה וסוֹ ד וּ מוֹ לידה. מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ונוֹ ׁש # ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָוּ בא
מ0וּ ם והרנ#, עצּ ב וֹ נ# ארבּ ה הרבּ ה -ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ִ◌
על  וּ בעצב  יוֹ ם בּ כל  מתחלחלת ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא
- בּ עצב בנים. ּת לדי בּ עצב העוֹ לם. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ י
ׁש ל  ּפ ניהם ׁש ּמ עציב הנּ חׁש , סוֹ ד ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶזה

◌ָ◌ָהעוֹ לם.

ּבְך ימׁשל ְְִָָוה ּוא

ּת ערגואל ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ּת ׁש וּ קת#, איׁש # ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
הרי  בּ #, ימׁש ל  וה וּ א מים. אפיקי  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַעל
זה וכל  עליה . ׁש וֹ לט ׁש הוּ א הּס וֹ ד, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנ וּ 

כּ מ וֹ ל ּמ ה הלּ בנה, ׁש אמרה מ0וּ ם ? ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
אוֹ רּה  הקטינה כּ # וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש 0נינוּ .
ר ׁש וּ ת ל ּה  ואין ׁש לטוֹ נּה , ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהקטינה

כּ ח. לּה  נוֹ תנים לכאׁש ר  ּפ רט ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמעצמּה ,

ּדח ּוקה הּׁשעה  הּתֹורה ּבעלי  זמן ְְְֲֵַַַַָָָָָּבא ֹותּה
ֶָלהם

וגו 'ּכ איּ ל ב )ּת ערג זֹוהר:(מב, מהימנא  [רעיא  ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְְֲֵַַָָֹ

מ ֹות  אחרי ּפרׁשת  סח.)וּיקרא  אמר](ּדף  ְֲִֵַַַַָָָָ◌ַ◌
ה ּמ ׁש נה בּ עלי  זמן בּ אוֹ תוֹ  הנּ אמן, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָהר וֹ עה 
בּ עלי  העליוֹ נה , החכמה בּ עלי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהלּ לוּ ,
דּ חוּ קה ה0עה תוֹ רה, רזי בּ עלי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה,
אפיקי  על ּת ערג כּ א יּ ל ׁש אמר  וזהוּ  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָלהם.
אל  הּת וֹ רה ׁש ל  מים אפיקי ׁש אוֹ תם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָמים,
האמצעי , ע ּמ וּ ד  אלּ א ּת וֹ רה ואין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה.

בּ יגוֹ ן  בּ צער, הלּ ל וּ  הּמ ים אפיקי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ הי וּ 
יוֹ לדה, ׁש ל צירים חבלים, הם ואלּ ו ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְוּ בעני ,

נאמר ׁש בּ ּה  ה0כינה, כג )ׁש היא ותגל (משלי ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ צּ ער ּת היה החבלים וּ באוֹ תם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַיוֹ לדּת #.

◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם.

נׁשיכֹות ּבכ ּמה אֹותם נ ֹוׁשך ְְִֵַַָָָָהּנח ׁש

בּ הם,וּ באוֹ תם ׁש צּ וֹ עקת חבלים ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
סנהדרין  ׁש בעים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתעוֹ ררים
יהו"ה, עד קוֹ ל ּה  ׁש יּ תעוֹ רר  עד ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,

- כט )וּ מ יּ ד איּ ל וֹ ת,(תהלים  יחוֹ לל  ה' קוֹ ל  ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
אחריה בּ תוּ לוֹ ת הּמ ׁש נה, בּ עלי  ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם
מּמ ׁש  כּ יּ וֹ לדה חיל יהיה לכ לּ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵרע וֹ תיה,
בּ כ ּמ ה אוֹ תם  דּ וֹ חקת ׁש ה 0עה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ דּ חקים
ׁש נּ וֹ ׁש # נחׁש  ׁש ל הרע, יצר ׁש ל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְנׁש יכ וֹ ת

דחקים. בּ כּמ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם

הה ּוא ּובזמן מׁשיח נֹולד  ּכְך ְִִַַַַַַָָאחר 

הּמ ׁש יח,בּ אוֹ תוֹ  את להוֹ ליד נפ ּת חת זמן ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ׁש ל  והדּ חקים החבלים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִמ0וּ ם 
ׁש ל  רזים וּ בעלי מדּ וֹ ת וּ בעלי  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,
יראה בּ עלי וענוה, בּ ׁש ת בּ עלי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
יראי  חיל אנׁש י חסד, בּ עלי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְואהבה,

אנׁש  ׁש דּ חקהאֹלהים, בצע, שׂ וֹ נאי  אמת, י  ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
בּ עלי  ׁש בּ ארוּ ה וזהוּ  ה0עה . ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם
חיל  אנׁש י  בּ א, דּ וד ׁש בּ ן דּ וֹ ר ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה,
חטא ויראי יחוֹ ננוּ , וֹלא  לעיר  מעיר ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְיסוֹ בבוּ 
וּ תהי  ּת סרח, סוֹ פרים וחכמת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִיּמ אסוּ ,
והיּ ין  ּפ ריּה , ּת ּת ן והגּ פן נעדּ רת, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת
ׁש הם נ וֹ תנת, ׁש היא קוֹ ל וֹ ת וּ מאוֹ תם ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְבּ יקר .
ה' יענ # ׁש ל  ּת בוֹ ת ׁש בעים כּ נגד ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים,
ׁש ּת ים, ׁש היא רחמ ּה , נפּת חת צרה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ יוֹ ם
ׁש ני  להוֹ ליד בּ יתי"ם, מ0ּת י  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ לוּ לה
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בּ ר כּ יה, בּ ין ראׁש ּה  את וּ מכניסה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְמׁש יחים,
ׁש ּת י  האמצעי. העּמ וּ ד ׁש לּ ּה , הרא ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
מ 0ם נביאים. ׁש ני  והוֹ ד, נצח ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש וֹ קיה,
ויּ חשׂ ף  זמן בּ אוֹ תוֹ  מׁש יחים. ׁש ני ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִמוֹ לידה

מהעוֹ לם. הנּ חׁש  יעבר  רעיאיער וֹ ת, כאן  (עד ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
.מהימנא)

יׂשראל ּכנסת את מׁשקה  ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָהּצּדיק

וגו 'ּכ איּ ל ב )ּת ערג ּפרׁשת:(מב, וּיקרא  [זֹוהר ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְִַַַָָָֹ

מֹות  סח.)אחרי ּת ערגלמדנוּ ,](ּדף כּ איּ ל  ֲֵַַָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ
מים  אפיקי כּ מ וֹ על י שׂ ראל , כּ נסת זוֹ  - ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

חוּ ׁש ה. לעזרתי  אילוּ תי עלׁש נּ אמר ּת ערג ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌
מים, מהׁש קיהאפיקי לה0ק וֹ ת כּ די  ודּ אי  ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּת ערג, הצּ דּ יק. ידי על הנּ חל מעינוֹ ת ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
ׁש נּ אמר ו)כּ מ וֹ  הבּ שׂ ם.(שיר  כּ ן לערגוֹ ת ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌3◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌

אֹלהים  אלי! תערג מ ּמ #נפ ׁש י לקבּ ל  , ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהׁש קאה

וה ֹוד לנצח  קדם נכנס  ְְִֶֶֶַַַַָֹהּׁשפע

הםמעינוֹ ת  מי  אחד הנּ חל מעין ? ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  ב )למעלה , ונהר(בראשית ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וּ מ 0ם וגוֹ ', הגּ ן את  להׁש קוֹ ת מעדן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵיצא
אוֹ תם כּ ל הגּ ן. את וּ מׁש קה וי וֹ צא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ פע
לׁש ני  וּ מתכּ נּ סים ויוֹ צאים ׁש וֹ פעים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ חלים
נקראים ואלּ וּ  והוֹ ד , נצח  ׁש נּ קראים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַמעינוֹ ת
צדּ יק, ׁש ל דּ רגּ ה בּ אוֹ תּה  מים, ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲאפיקי 
כּ # מ0וּ ם הגּ ן. ונׁש קה ויוֹ צא ׁש וֹ פע  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ ּמ נּ וּ 

כּ אחד, נמצאים וּ צבי נקראיםאיּ ל  וצבי  (איל ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ויסוד ) וצדּ יק.עטרת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶצדק 

ּונקבה זכר ואילת  ְְֵֶֶַַָָָָא ּיל

וגו'ּכ איּ ל ב )ּת ערג פרשת:(מב, במדבר [זוהר ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ

רמט.)פנחס וגוֹ '.](דף  הראׁש וֹ ן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַוּ בחדׁש 

ּפ תח, אבּ א מב )רבּ י  על(תהלים ּת ערג כּ א יּ ל ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌
אֹלהים  אלי ! תערג נפׁש י  כּ ן מים .אפיקי  ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

וכתוּ ב  איּ ל, כּ אן כּ תוּ ב  ּפ ר ׁש וּ הוּ , זה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
נקבה ויׁש  זכר  ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם איּ לת . (ואףׁש ם ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

נקרא הוא הזה, האיל אחד . הכל ונקבה, זכר  שיש גב  על

שכתוב  זהו נקבה. נקרא והוא תערג זכר , כתוב כאיל ולא ,

השחר ) אילת  אחד . והכל .יערג.

החּיֹות לכל  מזֹון ׁשמחלקת ְְֶֶֶַַַַַָָָהח ּיה

ה0חרמהי  אחתאיּ לת ח יּ ה זוֹ הי אלּ א ? ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
העוֹ לם חיּ וֹ ת בּ כל  ׁש אין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַרחמנית
ׁש דּ חוּ קה ׁש בּ ׁש עה מ0וּ ם כּ מ וֹ תּה . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַרחמנית 
החיּ וֹ ת, וּ לכל  לּה  למז וֹ ן וּ צריכה  ה0עה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָלּה 
רחוֹ קה, לדר# למרחוֹ ק  הוֹ לכת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִהיא
לאכל  רוֹ צה וֹלא מזוֹ ן, וּ מוֹ בילה ֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ מביאה

מדּ וּ ע  למקוֹ מּה . ותחזר ׁש ּת בא כּ די עד  ? ַ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
להן  וּ תחלּ ק החיּ וֹ ת ׁש אר  אצלּה  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תאּס פ וּ 
מתאּס פוֹ ת מ גּ יעה, וכאׁש ר מזוֹ ן. ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵמא וֹ ת וֹ 
עוֹ מדת והיא החיּ וֹ ת, ׁש אר  כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאצלּה 
וסימן  ואחת. אחת לכל וּ מח לּ קת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָבּ אמצע

- לא)לדּ בר  ו ּת ּת ן (משלי  לילה בּ עוֹ ד  וּת קם ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
להן  0ּמ ח לּ קת וּ מּמ ה וגוֹ '. לביתּה  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶטרף
מכּ לּ ן. אכל  יוֹ תר אכלה כּ אלּ וּ  שׂ בעה, ◌ָ◌3◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהיא

(' להן , מחלקת  .(מתי 

הּיֹולדת ּכמֹו ּכאבים ל ּה ְְִֵֵֶֶַָי ׁש

ל ּה וכא ׁש ר יגּ יע  ׁש חר , ׁש נּ קרא הבּ קר  י גּ יע ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
נקראת זה וּ מ0וּ ם גּ לוּ ת. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶחבלי
ׁש יּ ׁש  ה בּ קר . ׁש חרוּ ת ׁש ם על ה0חר , ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַאיּ לת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  היּ וֹ לדת. כּ מוֹ  כּ אבים (ישעיהלּה  ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ּת זעק כו) ּת חיל ללדת תקריב הרה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְכּ מוֹ 

להן  מח לּ קת מתי וגוֹ '. כּ אׁש רבּ חבליה ? ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
לילה ׁש הוּ א בּ עוֹ ד לבא, רוֹ צה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהבּ קר

IIתהלים IIזוהר 
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וּת קם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  להאיר, ע וֹ לה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוה0חר וּ ת
כּ יון  וגוֹ '. לביתּה  טרף  וּת ּת ן לילה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ עוֹ ד 
ׁש לּ ּה . בּ ּמ זוֹ ן  שׂ בעים כּ לּ ם ה בּ קר , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש האיר

ּבּבקר ְֶֶֶַַֹמח ּלקת

הרקיע,אז  בּ אמצע  מתעוֹ רר  אחד קוֹ ל ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הכּ נסוּ  קרוֹ בים ואוֹ מר: בּ כח ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵקוֹ רא 

צאוּ למקוֹ מכם רחוֹ קים ואחד ! אחד כּ ל ! ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש האיר כּ יון לוֹ . הראוּ י למקוֹ מוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵיאסף
זהוּ  למקוֹ מוֹ . נאסף ואחד  אחד כּ ל  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש ,

קד )ׁש כּ תוּ ב יאספוּ ן ּת ז (תהלים  ה0מׁש  רח ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
בּ לּ ילה, וּ מתגּ לּ ית בּ יּ וֹ ם, הוֹ לכת והיא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְוגוֹ '.
ה0חר. איּ לת נקראת ולכן בּ בּ קר . ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מחלּ קת

מזֹון  ׁשל ֹוקחת הּנּסי  ִִֶֶַַַָָֹהאפן

וגו'ּכ איּ ל ב )ּת ערג ּפרׁשת:(מב, ּבּמד ּבר [זֹוהר ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְִַַַָָָֹ

רמט:)ּפנחס מתגּ בּ רת](ּדף לבּס וֹ ף ְְִַָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מקוֹ ם לאיזה א יּ ל. ונקראת והוֹ לכת, ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְכּ גבּ וֹ ר

מאוֹ תוֹ הוֹ לכת ּפ רסאוֹ ת ׁש 0ים הוֹ לכת ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
חׁש #. ׁש ל  הר  לתוֹ # ונכנסת ׁש יּ צאה, ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

מזון) מריחה ׁש ל (ומשם הר אוֹ תוֹ  בּ תוֹ # ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת
אחד  נחׁש  רגליה את וּ מריח ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶֹחׁש #,
עוֹ לה והיא למרגּ ל וֹ תיה. והוֹ ל # ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲעקלּ תוֹ ן ,
ׁש ם, ׁש ּמ גּ יעה כּ יון א וֹ ר . ׁש ל הר אצל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִמ0ם
אחד , נחׁש  הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ל ּה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמזמן
וּ מ 0ם נצּ וֹ לית. והיא בּ זה, זה ונלחם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְויוֹ צא
בּ חצוֹ ת למקוֹ מּה  ו ׁש בה מז וֹ ן ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶנוֹ טלת
עד  לחלּ ק , מתחילה לילה וּ מחצוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה.
היּ וֹ ם, ׁש ּמ איר  כּ יון  הבּ קר. ׁש חרוּ ת ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש עוֹ לה

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  מתראה, וֹלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת

מטר על ְֶֶַַָָמב ּקׁשת

מתאּס פוֹ תוּ בׁש עה  למטר , צרי# ׁש העוֹ לם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
והיא החיּ וֹ ת, ׁש אר כּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאצל ּה 
בּ ין  ראׁש ּה  וּ מכניסה גּ בוֹ ּה , הר לרא ׁש  ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָעוֹ לה

והּק דוֹ ׁש  בּ כיּ ה , אחר  בּ כיּ ה וּ ב וֹ כה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִבּ רכּ יה,
רחמים וּ מתמלּ א קוֹ ל ּה  ׁש וֹ מע הוּ א ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
ההר, מראׁש  יוֹ רדת והיא העוֹ לם. על ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוחס
החיּ וֹ ת ׁש אר וכל  עצמּה , וּ מסּת ירה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְורצה,
זהוּ  אוֹ תּה . מוֹ צאוֹ ת וֹלא  אחריה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְר וֹ דפוֹ ת

מב )ׁש כּ תוּ ב אפיקי(תהלים על  ּת ערג כּ איּ ל ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌
מיםמים  אפיקי  על מהוּ  מים ?. אפיקי על ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

למים, צמא והעוֹ לם ׁש התיבּ ׁש וּ , מאלּ וּ  -ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ּת ערג. ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְואז

י ֹולדת היא  ואז נֹוׁשך ְִֵֶֶַָָָהּנחׁש

ׁש ּמ גּ יע בּ ׁש עה  כּ יון  נסּת מת. ׁש ּמ תעבּ רת, ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
קוֹ ל וֹ ת, וּ מרימה בּ וֹ כה לילד, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְזמנּ ּה 
כּ חׁש בּ וֹ ן  קוֹ לוֹ ת ׁש בעים עד קוֹ ל , אחר  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַקוֹ ל

מזמוֹ ר ׁש ל כ )ּת בוֹ ת בּ יוֹ ם (תהלים ה ' יענ! ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌
הצרה  המעבּ רת ׁש ל ׁש ירה ׁש היא זּ את., ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֹ

אצלּה . וּ מצוּ י ל ּה  ׁש וֹ מע הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
הרי  מּת וֹ # גּ ד וֹ ל אחד  נחׁש  מ וֹ ציא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְואז
בּ עפר, מלח# ּפ יו ההרים, בּ ין וּ בא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַהח ׁש #,
בּ אוֹ תוֹ  ל ּה  ונוֹ ׁש # וּ בא זה, איּ ל עד ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע

ּפ עמים. ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָמקוֹ ם

י ֹולדת והיא  ׁשֹותֹות  הח ּיֹות ְִֶֶַַָּכל

ל וֹ חכת.ּפ עם והיא דּ ם, יוֹ צא ראׁש וֹ נה ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
כּ ל  ו ׁש תוּ  מים , י וֹ צא ׁש ניּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַּפ עם 
ויוֹ לדת. ונפּת חת  ׁש בּ הרים , החיּ וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תן

- כ )וסימנ# בּ מּט הוּ (במדבר  הּס לע את ויּ # ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וּ בעירם. העדה  וּת ׁש ּת  וכתוּ ב ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַּפ עמים.

אּילֹות " יח ֹולל  ה ' ְֵַָ"קֹול 

עליהבּ אוֹ ת וֹ  חס הוּ א בּ ר וּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  זמן ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
נחׁש (מעשה)על ׁש ל  חיה)עבּ וּ ר (של  ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

כּ תוּ ב  מה כט )?זה, יחוֹ לל(תהלים ה ' קוֹ ל  ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
יערוֹ ת  ויּ ח-ף יחוֹ ללוגוֹ '.איּ לוֹ ת ה' קוֹ ל  ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

אלּ וּ איּ לוֹ ת  לע וֹ רר וצירים, חבלים אלּ וּ  - ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

IIתהלים IIזוהר 
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- מיּ ד קוֹ לוֹ ת. יערוֹ ת ה0בעים  ,ו יּ חשׂ ף ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ָ◌
וּ להתגּ לּ וֹ ת(לעורר )להעביר  נח ׁש  אוֹ תוֹ  ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

מהוּ  וּ בהיכלוֹ , ללכת. בּ יניהם  חיּ ה ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תּה 
הוּ א,וּ בהיכלוֹ  בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ היכלוֹ  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ בוֹ ד . ואוֹ מרים ּפ וֹ תחים ההמוֹ נים אלּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָכּ ל
כּ בוֹ ד  ג )?מהוּ  ה'(יחזקאל  כּ בוֹ ד בּ רוּ # ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌

◌ְ◌ִמּמ ק וֹ מוֹ .

ונזק צער מּכל  מתירא  אינֹו ּבּתֹורה  ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהעֹוסק

תערגּכ איּ ל נפׁש י  ּכ ן  מים  אפיקי  על  ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

אֹלהים ב )אלי 2 פ ':(מב, ג' חלק [זוהר ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

סז :)אחרי  תורה](דף שמעון זוהר  רבי  פתח
וגו'", מים אפיקי  על  ּת ערג "כּ א יּ ל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְואמר ,
שהקדוש  העמים, מכל ישראל הם זכאים

הקדושה,ב  תורה להם נתן הוא רוך
קדוש, ממקום קדושות נשמות והנחילם
בתורה, וישתעשעו מצותיו, יעשו למען
מתירא אינו בתורה, שמשתעשע  מי  שכל

שכתוב : אז מכל, ׁש ע ׁש עי תוֹ רת7 ◌ָ◌ָ◌.◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ"ל וּ לי
בעניי " צב )אבד ּת י  קיט, .(תהלים ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

שעשועים נקראת תורה 

נקראתמי התורה  כי התורה, שעשועי , הם
שכתוב: ׁש ע ׁש וּ עיםשעשועים, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ"ואהיה

י וֹ ם " ל)יוֹ ם  ח , שהקדוש(משלי שלמדנו , וזהו ,
בגן הצדיקים עם להשתעשע בא הוא ברוך
עמהם. לשמוח בשביל להשתעשע, מהו העדן ,

עם להׁשּתעׁשע זֹוכה ּבּתֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָה ּיגע
ּבינה ׁשל ה ּׁשפע מן ִִִִֶֶַַַַָהּצּדיקים

שכתוב שלמדנו , הצדיקים , הם  זכאים
ה '"בהם על  ּת תענּ ג ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ"אז

יד ) נח , השפע (ישעיהו מן להתענג בשביל  ,
הנחל  של שכתוב :סחההוא כמו ,

נפׁש 7" בּ צחצחוֹ ת  יא)"והשׂ בּ יע פסוק ,(שם ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
משתעשע  הוא ברוך  הקדוש כביכול
הנחל  של ההוא השפע עם בהם,
מי  וכל  הצדיקים, בזה שמתענגים
עם להשתעשע זוכה בתורה, שמתיגע

הנחל . של  ההוא השפע מן [זוהרהצדיקים

אחרי  פ' ג ' .]סז :)(דףחלק

מיסוד השפעתה  לקבל  שרוצה כמלכות
הצדיק דרך אימא

נפׁש י ּכ א יּ ל  ּכ ן מים אפיקי על ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

א ֹלהים אלי2 ב )תערג [זוהר:(מב, ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

אחרי פ ' ג' סח.)חלק  ּת ערג](דף "כּ איּ ל ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְולמדנו ,
ישראל  כנסת זו  מים", אפיקי  כמו סטעל , ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

חוּ ׁש ה"שכתוב: לעזרתי  (תהלים"איל וּ תי  ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
כ ) ודאי כב , מים", אפיקי  על "ּת ערג ,ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

על  הנחל , מעינות של המים מן  לשתות
הצדי "ק  שכתוב :ע ידי  כמו "ּת ערג", ,ַ◌ֲ◌ֹ

הבּ שׂ ם" ב )עא"לערגוֹ ת ו, השירים "כּ ן (שיר  , ַ◌ֲ◌.◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌
ממך , לשתות אֹלהים", אלי ; תערג ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י 

הבא. ובעולם הזה בעולם

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

הבינה,סח. מעולם השפע הארת זו דנחלא , שקיו
ודאי  ה ' על ה'", על ôתעìג "אז נאמר זה ְִַַַָשעל

צחצחות. נקראת השפע וזאת זו סט .כידוע,

הקדושה. היסוד.ע.השכינה ספירת  ידי על
מימי עא. מלאה ערוגה נעשית שתהא פירוש,

הבינה. שפע
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והוד לנצח  ומשם ז"א  לספירות  מהבינה 
למלכות והיסוד  ליסוד  ומהם

אחד מעינות  מעין  הם, איזה הנחל
שנאמר:עבלמעלה יצא , ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ"ונהר

הגּ ן  את להׁש ק וֹ ת י)וגו '"מעדן ב , ,(בראשית  ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הגן  את ומשקה ויוצא נמשך וכל עגומשם 

ויוצאים נמשכים הנחלים, אותן
נצח שנקראים מעינות בשני ומתאספים
בהמדרגה מים אפיקי  נקראים ואלה והוד,

צדי "ק  שנקראת נמשך עד ההיא שממנו ,
לפיכך  הגן, את להשקות השפע ויוצא 

נמצאים ביחד  וצב"י צד "ק עהאי "ל ,
וצדי"ק.

ישפיע  שז"א  שצועקת כאיל היא  המלכות
ישראל בני צורך כדי  לה

נפׁש י ּכ א יּ ל  ּכ ן מים אפיקי על ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

א ֹלהים אלי2 ב )תערג [זוהר:(מב, ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ויקהל  פרשת  ב ' ריט:)חלק רבי ](דף  אמר עוד 
מים", אפיקי על  ּת ערג "כּ איּ ל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְשמעון,
יש  אחת חיה אבל נתבאר, זה מקרא
אלף  על בממשלה שולטת והיא בעולם ,

יום בכל נקבה,עומפתחות והיא ,
מים, אפיקי על תמיד שלה והשתוקקות

מצמאונה ולהרוות שכתוב :עזלשתות  ,
מים". אפיקי על ּת ערג ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ"כּ א יּ ל

יחד תמיד להיות צריכים ומלכות  ז"א

"כּ א יּ ל",כאן  כתוב בתחלה להסתכל , ◌ָ◌ַ◌ְיש
"ּת ערג", כך ואחר  כאילת, כתוב ֹ◌ֲ◌ַולא
במשמעות סוד זה אבל יערג, כתוב  ולא
כי  להפרידם, שלא  יחד, שניהם ונקבה זכר

הם מזו,עחאחד  זה להפריש נצרך ולא
יחדו. שניהם אלא

עליה קשה השפעות כשמקבלת 
הדין  מידת  היא כי להשפיעם

אפיקי וזאת על  "ּת ערג הנקבה ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַהחיה
הזכר, מן מתעברת וכשהיא ◌ִ◌ָמים",

עליה הדין עטועמוס  מדת על  שהרי ,
קיימת.

ומולידה מכישה העליון נחש

הקדוש וכאשר לה מזמין ללדת, צריכה
הגדול , העליון נחש הוא ברוך

ומולדת מקום, באותו ומכישה .פובא

יום כל  מתעצבת המלכות 

הכתוב:סו וזהו  ע צּ ב וֹ נ!ד אר בּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ"הרבּ ה
טז)והרנ !" ג, שהיא(בראשית לפי ְ◌ֵ◌ֵֹ◌

העולם, מעשי  על ותעצב יום, בכל רועדת
בנים" ּת לדי  סוד "בּ עצב  זה "בּ עצב", , ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

הבינה.עב . השפעעג.זו נמשך הבינה , מן
גן. שנקראת  נצח עד.להמלכות, הספירות מן

צדיק. ליסוד השפע נמשך איל עה.והוד,
יסוד. צדיק מלכות , צדק תפארת, צבי מלכות,

נוקבא,עו . איהי השפע, אוצרות מן המפתחות
המלכות. מדת היא שפעעז.פירוש  מן פירוש ,

הבינה. מקומות,עח.עולם  מכמה ידוע זה

אחד, הם התפארת עם מזדווגת  המלכות  שכאשר
זכר. בלשון נקראת  המלכות  פירוש ,עט.וגם

להשפיע התפארת, מן בשפע נתמלאית כשהיא 
פי  שעל לקטרג, המקטרג נתעורר אז הזה, לעולם
הזה, לעולם  השפע להשפיע כדאי  אין הדין, מדת 

לילד. מקשה נעשית היא זה ידי  סודפ.ועל 
מובן. שאינו ונורא, גדול סוד הוא הזה , הנחש
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העולם. של פניהם המעציב הנחש,

כלום מגרמה  לה ואין במלכות  מושל  ז"א

שכתוב :"ואל  כמו ּת ׁש וּ קת #", איׁש # ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מים", אפיקי על "והוּ א "ּת ערג ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌

בּ !" שהואימׁש ל  הסוד, ביארנו הרי , ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עליה לפי פאמושל מה, מפני זה וכל  ,

שלמדנו  כמו הלבנה  ובעבורפבשאמרה  ,
ואין  ממשלתה, ונקטן אורה, נתמעט זה
לה שנותנים מה מלבד מעצמה, רשות לה

הכח.

זכר. וגם  נקבה בחינת גם המלכות

נפׁש י ּכ א יּ ל  ּכ ן מים אפיקי על ּת ערג ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

א ֹלהים אלי2 ב )תערג [זוהר:(מב, ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

פנחס  פ ' ג ' רמט.)חלק פתח,](דף  אבא רבי
תערג נפׁש י  כּ ן  מים  אפיקי על ּת ערג ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ"כּ א יּ ל

אֹלהים" כתוב אלי7 נתבאר, זה מקרא , ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
שם  וכתוב איל, ה-חר "כאן (תהלים"איּ לת ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌

א) מדרגתכב , ויש זכר מדרגת שיש לפי ,
ההוא ,,פגנקבה איל  אחד, הכל כן פי על [ואף 

נקבה , של  בשם  נקרא הוא  וגם זכר, של בשם  נקרא 

והכל יערג , כתיב ולא ּתערג ", "ּכא ּיל שכתוב: ְֲַַָֹזהו

.אחד]

הרחמנית לאילה  משולה

חיהומהו  היא זאת אלא ה 0חר", ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ"איּ לת
שבעולם חיות בכל שאין רחמנית ,

שהשעה שבזמן לפי כמוה , רחמנית 
ועבור עבורה למזון ונצרכת  לה, דוחקת

החיות לדרך פד כל למרחק  הולכת היא ,
מזון, ומביאה  מולידה ומשם [כמורחוק,

לחמּה" ּתביא  "מּמרחק יד)שכתוב : לא , ,פה](משלי ְְִִֶַָָָ

ותחזור שתבוא  עד  לאכול תחפץ  ולא
שיתאספו  בשביל מה, מפני  למקומה,
מאותו  להם ותחלק החיות, שאר  אליה
אליה מתאספים באה היא וכאשר המזון,

החיות שאר באמצע,פוכל עומדת והיא ,
שכתוב : כמו ואחד, אחד  לכל ומחלקת
וגו '" לביתּה  טרף  וּת ּת ן לילה  בּ עוֹ ד  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ"וּת קם

טו) פסוק להם,(שם מחלקת שהיא וממה ,
מאכל  יותר אכלה כאילו תשבע, היא

מכלן.

מׁשיח חבלי  לּה יהיה הּגא ּולה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָלפני

להוכאׁש ר יבאו שחר , שנקרא הבקר יבא ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
הגלות של ולפיכך פזחבלים ,

חשכות שם על ה0חר", "א יּ לת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַנקראת 
זהו  כיולדה, חבלים  לה שיהיה הבקר,

ּת חילשכתוב: ללדת ּת קריב הרה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ"כּ מוֹ 
בּ חבליה  יז)וגו '"ּת זעק כו, .(ישעיהו ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

את להם מחלקת היא הּבקר  ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹּכׁשּמתחיל 
ֶַַהּׁשפע 

הבקרומתי  כאשר  להם, מח ֹלקת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִהיא
לילה שהוא ובעוד לבוא, קרוב

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

עלפא. השמש כדמיון המלכות, על שולט התפארת
משתמשיםפב.הלבנה. מלכים  שני אין לומר, שקטרגה

אחד. ומלכות.פג.בכתר לע'פד.תפארת שפע  לחלק
הזה. עולם עבור מעולםפה .השרים, פירוש  ממרחק

התפארת. באמצעות שרים..פו הבינה, השבעים
מןפז. שלהם שפע שרים  הע' שיונקים  פי  על אף

לעם וישחיתו ירעו מקום  מכל  הקדושה, השכינה
עליהן. שולטים  שהם האומות ישראל
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אֹלהים לאֹלהיםג :'אלי% נפׁש י ואראה'צמאה אבוֹ א מתי חי לאל ¥¤¡¦¨§¨©§¦¥¦§¥¨¨©¨§¥¨¤

אֹלהים היּ וֹ םד :'ּפ ני כּ ל אלי בּ אמר ולילה יוֹ מם לחם דמעתי לּ י היתה §¥¡¦¨§¨¦¦§¨¦¤¤¨¨¨§¨¤¡Ÿ¥©¨©

הארה לקבל תעלה היא כמו פחוחשך  ,
טרף שכתוב: וּת ּת ן לילה בּ עוֹ ד  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ"וּת קם

כלםוגו '"לביתּה  הבקר, שמאיר כיון , ְ◌ֵ◌ָ◌
שלה. בהמזון  נשבעים

לשלוט יחזרו לשכינה הקרובים המלאכים
לתהום יחזרו ממנה והרחוקים 

הרקיע,אז  באמצע נתעורר  אחד  קול 
יכנסו  הקרובים  ואומר , בכח, קורא
יאסף  אחד  כל  יצאו, והרחוקים למקומם,

לו. הראוי  למקומו

לפנות שמחלקת השחר אילת  נקראת 
בוקר

נאסף כיון ואחד  אחד כל השמש, שמאיר
שכתוב: זהו  ה-מׁש למקומו, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ"ּת זרח

כב )וגו'"יאספוּ ן  קד , הולכת(תהלים והיא , ֵ◌ָ◌ֵ◌
כעלות ומחלקת בלילה , ונתגלית ביום

השחר. אילת  נקראת ולפיכך הבקר ,

וחלוקתם השפע נטילת אופן

ואז אחר והולכת, כגבור מתגברת  כך
הולכת הולכת, אנה איל, נקראת
ההוא מהמקום פרסאות, ששים

חשך ,פטשיוצאת שהוא הר  לתוך ונכנסת ,
בתוך  הולכת כאשר המזון , מביאה ומשם
עקלתון  נחש אחריה נמשך החשך, הר 

לרגלה והולך  אל צאחד, משם עולה והיא ,
אור שהוא שמה,צאההר שמגעת כיון ,

ה לה אחרמזמין נחש הוא ברוך ,צבקדוש 
ניצלת והיא בזה, זה ומתגרים ויוצא 
למקומה וחוזרת מזון, לוקחת  היא ומשם
הלילה חצות ואחר הלילה, בחצות
חשכות עלות עד מזון, לחלק מתחלת
ולא הולכת היום, שמאיר כיון הבקר,

שנתבאר. כמו נראית,

למטר צריך שהעולם בזמן צועקת

מתכנסותובזמן  למטר, נצרך  שהעולם
החיות שאר  כל והיאצגאליה ,

בין  ראשה מכנסת  גבוה, הר  לראש  עולה
והקדוש  גועה, אחר גועה ותגעה  כרעיה,
רחמים, ונתמלא  קולה, שומע  הוא ברוך
מראש  יורדת והיא העולם , על ומרחם
שאר וכל עצמה , ומסתרת ובורחת ההר ,
אותה, מוצאות ואין אחריה , רצות החיות
מים", אפיקי על ּת ערג "כּ איּ ל שכתוב: ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְזהו
נתיבשו  כאשר מים", אפיקי  "על  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַמהו 
תערג. היא אז למים, נצמא והעולם המים,

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

התפארת.פח. מן שפע  פרסי פט .לקבל שתין
שעל  הספירות, שש על רמז שזה  לומר, יש
הבריאה, עולם  שהוא  הבינה , עד המלכות
יוצר כי ההשגה, בענין חשך של הר  ונקרא
נמשך הבינה ומן חשך, הוא ובורא  אור , הוא

למלכות. לגזול צ.השפע אחריה, כרוך ס"מ
משם. בחזירתה השפע לעולםצא.ממנה  היינו

ילחםצב.היצירה. גבריאל  המלאך שזה אפשר
השפע. לגזול  מניחו ואין  הס"מ, כל צג.עם

השרים.ע'
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אֹלהי% אדּ דּ םה:'איּ ה בּ ּס � אעבר כּ י נפׁש י עלי ואׁש ּפ כה אזכּ רה אלּ ה ©¥¡¤¥¤¤§§¨§¤§§¨¨©©§¦¦¤¡Ÿ©¨¤©¥

אֹלהים בּ ית חוֹ גג:'עד המוֹ ן ותוֹ דה רנּ ה נפׁש יובּ קוֹ ל ׁש ּת וֹ חחי ּת  מה ©¥¡¦§¦¨§¨¨¥©¦§£¦©§¦

לאֹלהים הוֹ חילי עלי ּפ ניו:'וּת המי ׁש וּ עוֹ ת י אוֹ דנּ וּ  עוֹ ד 'אֹלהיזכּ י ©¤¡¦¨¨¦¦¥¦¦¤§¨¨¡©

מצ מהר וחרמוֹ נים ירדּ ן מארץ אזכּ ר% כּ ן על תׁש ּת וֹ חח נפׁש י ּת הוֹ םחער:עלי ¨©©§¦¦§¨©¥¤§¨§¥¤¤©§¥§¤§¦¥©¦§¨§

עברוּ : עלי וגלּ י% מׁש בּ רי% כּ ל צנּ וֹ רי% לקוֹ ל קוֹ רא ּת הוֹ ם יהו�טאל יצוּ ה יוֹ מם ¤§¥§¦¤¨¦§¨¤§©¤¨©¨¨¨§©¤§Ÿ̈

העֹולם נחלק  גונים  וחמּׁשה ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָּבארּבעים

צנּ וֹ רי  ּת ה וֹ ם  לקוֹ ל קוֹ רא  ּת ה וֹ ם אל ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ח)וגו ' ּבראׁשית:(מב, ּפרׁשת  ְִֵַַָָ[זֹוהר

נא :) ׁש ל ](ּדף גונים וחמ0ה בּ ארבּ עים  ְַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ׁש בעה העוֹ לם. נחלק א וֹ ר וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִמיני 
מכּ ה אחד כּ ל תהוֹ מ וֹ ת. לׁש בעה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶנחלקים
בּ תוֹ # מתגּ לגּ ל וֹ ת ואבנים ׁש לּ וֹ , ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַבּ ּת הוֹ ם
אבנים בּ אוֹ תם אוֹ ר אוֹ תוֹ  ונכנס  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַהּת ה וֹ ם ,
בּ הם, יוֹ צאים וּ מים אוֹ תם , ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְונוֹ קב
הּת ה וֹ ם על  ואחד אחד  כּ ל  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ קעים

לׁש ני צדדים.וּ מכ ּס ה ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

צּנֹורי ְך" לק ֹול קֹורא ּתהֹום אל  ְְְִֵֶֶ"ּתה ֹום

אוֹ רי וֹ צאים  ונכנס נקבים, בּ אוֹ תם מים  ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּת הוֹ ם. צדדי לאר בּ עת ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַוּ מכּ ה 
וּ פוֹ גׁש ים בּ חברתוֹ , האוֹ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמת גּ ל גּ ל
כּ ל  ואוֹ חזים הּמ ים, ונחלקים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אחד,
וכוֹ רים תהוֹ מוֹ ת, בּ ׁש בעה ׁש בעה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תם

והחׁש כים[שורים] הּת הוֹ ם. ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חׁש כים
הּמ ים וע וֹ לים בּ הם, מתערבים  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
מאוֹ רוֹ ת. בּ אוֹ תם וּ מתגּ לגּ לים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ רדים
וּ מים וחׁש # אוֹ ר וֹ ת כּ אחד ,וּ מתערבים ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌

נראים ׁש ֹּלא  אוֹ רוֹ ת מהם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ וּ 
◌ִ◌ֲחׁש וּ כים.

לׁש בעהּכ ל ונחלקים בּ חברוֹ , מכּ ה אחד  ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ בהם הּת הוֹ ם, ׁש ל צנּ וֹ רוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחמ 0ה 

בקוֹ ל וֹ , עוֹ לה וצ נּ וֹ ר  צנּ וֹ ר כּ ל מים. ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְזוֹ רמים
קוֹ ל  וּ כׁש אוֹ תוֹ  מזדּ עזעים. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּת הוֹ מוֹ ת
ואוֹ מר: לחברוֹ  קוֹ רא ּת הוֹ ם כּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מע,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ #. ואכּ נס מימי # (תהליםחֹלק ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
צנּ וֹ רי#.מב ) לקוֹ ל קוֹ רא ּת הוֹ ם אל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְּת הוֹ ם

אחד צבע נעׂשּו ׁשּׁשם הּגידים ֲִִֶֶֶַַַָָָּכל

מאוֹ תּת חת  ׁש ֹלׁש  וּ ׁש מוֹ נים[וששים]א לּ ה ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
וּ מהם[וחמשה] לבנים מהם ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִגּ ידים.

בּ זה זה נכלל וּ  אדּמ ים. וּ מהם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌3◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ְׁש חרים
בּ ׁש בע  נרקמוּ  גּ ידים אוֹ תם אחד . גון  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ וּ 
ר ׁש ת נקראת אחת וכל  ר ׁש תוֹ ת, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶעשׂ רה

ויוֹ רדים[התקימו]גּ ידים. בּ זה זה נרקמוּ  ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ׁש ּת י  ע וֹ מדוֹ ת אלּ ה ּת חת הּת הוֹ ם. ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ תחּת ית
ר ׁש ת וֹ ת וּ ׁש ּת י הבּ רזל , כּ מראה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְר ׁש תוֹ ת

הנּ חׁש ת. כּ מראה ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲאחרוֹ ת

ׁשם י ׁש כסא ֹות ְְִֵֵָׁשני 

מיּ מין ׁש ני  אחד  עליהם, עוֹ מדים כסאוֹ ת ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ר ׁש ת וֹ ת אוֹ תן כּ ל מ7מאל. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
מאוֹ תם יוֹ רדים  וּ מים כּ אחד, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְמח בּ ר וֹ ת
אוֹ תם הא לּ ה. בּ ר ׁש תוֹ ת ונכנסים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִצנּ וֹ רוֹ ת
ׁש חר, רקיע  ׁש ל  כּ ּס א אחד  כסאוֹ ת, ֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְׁש ני
הכּ סא וֹ ת ׁש ני  ּת חׁש . רקיע ׁש ל כּ ּס א ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

עוֹ לים עוֹ לים , כּ ׁש הם בּ אוֹ תוֹ [באחד]ה לּ לוּ , ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌
וּ כׁש יּ וֹ רדים, ה0חר . הרקיע ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִכּ ּס א

הּת חׁש . רקיע ׁש ל כּ ּס א  בּ אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְי וֹ רדים

IIתהלים IIזוהר 
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א ֹותם ּכל  מת ּגלּגלים אּלּו כסא ֹות ׁשני  ְְְְְִִִֵֵֵַָָּבין
ְּתה ֹומֹות

לקוֹ ל ּת ה וֹ ם  קוֹ רא ּת הוֹ ם (מב,וגו 'צ נּ וֹ רי2אל  ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

בראשית :ח) פרשת  נא.)[זוהר  ◌ֵ◌ְׁש ני ](דף
מ 7מאל. ואחד מ יּ מין אחד ה לּ לוּ , ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַה כּ סא וֹ ת
ואוֹ ת וֹ  מ יּ מין, ה 0חר הרקיע ׁש ל כּ ּס א ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְוא וֹ תוֹ 
כּ ׁש עוֹ לים מ 7מאל. ה ּת חׁש  רקיע ׁש ל  ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִכּ ּס א
ׁש ל ה כּ ּס א  מנמי# ה0חר, הרקיע ׁש ל ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַבּ כּ ּס א 
מתגּ לגּ לים בּ וֹ . ויוֹ רדים  שׂ מאל ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָרקיע 

בּ אחד, אחד ולוקחים ]הכּ סאוֹ ת  [יורדים  ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
וּ מכניסים לתוֹ כם  הרׁש תוֹ ת  אוֹ תן  כּ ל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְל וֹ קחים

עוֹ מדא וֹ  ה ּת חּת וֹ נה. הּת הוֹ ם  לתח ּת ית ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָתם 
א וֹ תם מ כּ ל  למעלה  ועוֹ לה  אחד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִכּ ּס א
כּ ל ׁש ל  למ ּט ה אחר כּ ּס א ועוֹ מד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַה ּת ה וֹ מ וֹ ת,
מתגּ לגּ לים אלּ וּ  כסא וֹ ת ׁש ני  בּ ין ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַה ּת ה וֹ מ וֹ ת.
ננעצ וּ  צנּ וֹ רוֹ ת א וֹ תם  וכל  ּת ה וֹ מ וֹ ת . אוֹ תם ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל

הלּ לוּ . ה כּ סאוֹ ת ׁש ני ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵבּ ין

צּנֹורֹות וחמּׁשה ְֲִִִִַָׁשבעים

הם.[אורות]וחמ0הׁש בעים צנּ וֹ רוֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
הכּ ל , ׁש ל  עליוֹ נים הם ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה 
וכלּ ם בּ הם, אחוּ זים אחרים אוֹ תם ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְוכל
הזּ ה, בּ צּ ד הזּ ה הכּ ּס א בּ גלגּ לּ י  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְנעוּ צים

הזּ ה. בּ צּ ד הזּ ה  הכּ ּס א בּ גלגּ לּ י  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ נעוּ צים

וי ֹורדים עֹולים ְְִִִַמים

בתהומות]בּ הם ויוֹ רדים.[נ"א : עוֹ לים מים ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
בּ ּת הוֹ מ וֹ ת כּ וֹ רים ׁש יּ וֹ רדים ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
נכנסים ׁש עוֹ לים אוֹ תם אוֹ תם. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ בוֹ קעים
וּ ממלּ אים ועוֹ לים האבנים, נקבי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם
ׁש ל  גונים ׁש בעה כּ אן עד היּ ּמ ים. ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלׁש בעת

עלי וֹ ן. בּ סוֹ ד  ◌ְ◌ֶ◌ְאוֹ רוֹ ת

לצר ְך ׁשּלא  ּדבר הּוא  ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ברא ְֶֶַָָָָָָֹֹֹלא

0כּ ת וּ באמר וּ  מה  א)לוֹ : א ֹלהים(שם ויּ ע שׂ  ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ִ◌
מה וגוֹ ', ה ּמ ים בּ ין ויּ בדּ ל  הרקיע ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאת 
רקיע לעשׂ וֹ ת  ה וּ א בּ רוּ # ל ּק דוֹ ׁש  לוֹ  היה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹצּ ר#

ה ּמ ים בּ ין כּ תוּ בלהב דּ יל כּ בר להם: אמר ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ד ) טז , ברא(משלי ֹלא  לּמ ענה וּ . ה ' ּפ על ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל

וּ ברא לצר#. ׁש ֹּלא דּ בר ה וּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
א לּ א חוֹ זר אינוֹ  ח וֹ זר, וּ כׁש ה וּ א ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע,
יוֹ צא מים  ׁש ל אחד וסילוֹ ן יד וּ עים. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְלעּת ים
מגּ יה נּ ם, יוֹ צא מים  ׁש ל וסיל וֹ ן ֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמּת ה וֹ מ וֹ ת,
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  הּת הוֹ ם . סילוֹ ן בּ צנּ וֹ ר ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְויוֹ רד

מב) צנּ וֹ רי !(תהלים לק וֹ ל קוֹ רא ּת הוֹ ם אל .ּת הוֹ ם ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ואלמלא ׁש ניהם , בּ אמצע נכנס ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהרקיע
זה וּ  לׁש וֹ תיהם. הוֹ רגים היוּ  בּ ינתים , ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס 

א)ׁש כּ תוּ ב א ׁש ר(בראשית הּמ ים  בּ ין ויּ בדּ ל ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌
לרקיע. מעל  א ׁש ר ה ּמ ים  וּ בין לרקיע ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמ ּת חת 

מהּגיהּנם ה ּיֹוצאים ה ּמים מחזיר ְְִִִִִֵֵַַַַַַָָֹהרקיע
האנ ׁשים ימּות ּו ֲִֶָָָֹׁשּלא 

הּק דׁש אמר בּ רוּ ח הזּ ה הּת ינוֹ ק י וֹ סי , רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
יהי  ׁש כּ תוּ ב מ ּמ ׁש  היה ׁש כּ # ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲאמר וֹ ,
בּ אמצע  מּמ ׁש , בּ תוֹ # הּמ ים, בּ תוֹ # ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָרקיע
מחזיר בּ אמצע, הרקיע בּ הכּ נס ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים,
למקוֹ מם, מגּ יהנּ ם היּ וֹ צאים הרעים ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
כּ מֹלא אלּ א הּמ ים, מאוֹ תם לעוֹ לם  יצא ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא

בּ הם ונאמר אלי ׁש ע. בּ ימי והּמ יםהֹּלג, ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ ׁש ביל  כּ לוֹ מר, מׁש כּ לת. והארץ ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָרעים
אדם, מבּ ני  מׁש כּ לת  הארץ רעים, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ ים

בּ ׁש בילם. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ לים

אז להתערב י ֹוצאים ׁשהּמים ׁשעה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבא ֹותּה
ְִַָמב ּדילם

הכּ תוּ ב אמר מעיד זה כּ ל על יהוּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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0עשׂ ה מה כּ ל יהוּ דה, רבּ י ׁש אמר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה,
לבּט לה, דבר  עשׂ ה ֹלא הוּ א, בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הּמ ים ׁש אוֹ תם  לפניו  גלוּ י ׁש היה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מּפ ני
האחרים בּ ּמ ים ויתערבוּ  מגּ יהנּ ם, ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ וֹ צאים
להכּ נס  הרקיע את עשׂ ה לבריּ וֹ תיו, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְויזּ יקוּ 
זהוּ  בּ ינתים. להב דּ יל  ׁש ניהם, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אמצע
בּ ין  למים, מים בּ ין מבדּ יל  ויהי ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש עה וּ באוֹ תּה  ה ּט וֹ בים, ל ּמ ים הרעים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַמים
בּ ּמ ים להתערב  יוֹ צאים ׁש הּמ ים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
בּ ינתים, ונכנס חוֹ זר הרקיע אז ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהּט וֹ בים,

לאחוֹ ר. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מחזירם

ט ֹובים הם ה ּׁשמים  מעל  אׁשר  ֲִִִֵֵֶַַַַַָהּמים

הלּ לוּ בּ א הּמ ים אלעזר, רבּ י אמר ׁש מע, ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
וּ לתּק וּ ן  הע וֹ לם להחי וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם

י ּק ראוּ  אי # בּ רכיה,הבּ ריּ וֹ ת , ר בּ י אמר ? ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
מים ׁש הם ה 0מים, מעל  אׁש ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים

◌ִטוֹ בים.

נכרּיה אׁש א ֹוכלת ה ּתֹורה  ׁשל  ְִֵֵֶֶֶַָָָָהא ׁש

וגו'ּת הוֹ ם  צנּ וֹ רי  לק וֹ ל קוֹ רא  ּת הוֹ ם  אל ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ח) קדמאה:(מב , תקונא  חדש (דף[זהר

בּ וֹ קל:)] ׁש נּ אמר אחר  ּת הוֹ ם מב )וי ׁש  (תהלים ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
זּ ה מה צנּ וֹ רי#. לקוֹ ל ק וֹ רא ּת הוֹ ם אל ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְּת הוֹ ם

ׁש הםצנּ וֹ רי# החכמה ׁש ל  הצּ נּ וֹ ר וֹ ת א וֹ תם ? ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
הּט עמים אלּ וּ  - מׁש בּ רי # כּ ל  העּמ וּ דים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָווי
ׁש ל  הנּ ּק וּ דים אלּ וּ  - וגלּ י # הּת וֹ רה . ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
ׁש נּ אמר העבּ וּ ר , סוֹ ד זה - עברוּ  עלי  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.

לד )בּ וֹ  ויּ קרא.(שמות  ּפ ניו על  ה' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עבר 

ה ּצּדיקים ּבניו עם מׁשּתעׁשע ְֲִִִִֵַַַַָָה'

עּמ י יוֹ מם ׁש ירה  וּ בלּ ילה  חסדּ וֹ  ה ' יצוּ ה ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

ח יּ י  לאל ט)ּת פלּ ה  בראשית:(מב , [זוהר  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

לך לך  פב:)פרשת  העוֹ לם](דף ראה, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש ל התעוֹ ררוּ תוֹ  את צרי # העוֹ לםׁש לּ מעלה ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

מן  יוֹ צאוֹ ת הצּ דּ יקים וּ כ ׁש נּ ׁש מוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ ן .
מתלבּ ׁש וֹ ת כּ לּ ן למעלה, ועוֹ לוֹ ת הזּ ה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
וּ בהם נכבּ דה, בּ דמוּ ת ׁש לּ מעלה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָבּ אוֹ ר
להם, ותאב מ ׁש ּת עׁש ע הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
י שׂ ראל  נקראוּ  זה ועל מעשׂ יו, ּפ רי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
ל ּק דוֹ ׁש - בּ נים  קד וֹ ׁש וֹ ת נׁש מ וֹ ת להם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  יד )בּ רוּ #-ה וּ א, אּת ם(דברים  בּ נים ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
מעשׂ יו. ּפ רי ודּ אי, בּ נים אֹלהיכם. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַלה'

ּבחצ ֹות הּצּדיקים לּמּוד את ׁשֹומע ֲִִִֵֵַַַַה '
ְַַָה ּלילה

הזּ האמר ׁש בּ עוֹ לם אוֹ תם אפלּ וּ  ייסא, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הארץ] אי#[של  מ0וּ ם. לוֹ , אמר ? ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

אמת, צדּ יקי אוֹ תם כּ ל הלּ ילה ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש בּ חצוֹ ת
את ול ׁש מע בּת וֹ רה לקרא מתעוֹ ררים ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3כּ לּ ם
ׁש הּק דוֹ ׁש  נתבּ אר והרי ה ּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִּת ׁש בּ חוֹ ת
גּ ן  ׁש בּ תוֹ # הצּ דּ יקים א וֹ תם וכל  הוּ א ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ #
ׁש ל  וחוּ ט לקוֹ לם, מק ׁש יבים כּ לּ ם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ֶ◌ֵ◌ָהעדן

ׁש כּ תוּ ב בּ יּ וֹ ם, עליהם נמׁש # מב )חסד (תהלים  ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
עּמ י. ׁש ירה וּ ב לּ ילה חס דּ וֹ  ה' יצוּ ה ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָיוֹ מם

ׁשּבּלילה הּתׁשּבח ֹות ְְִֶֶַַַָָֹּגדל

לפניו,ועל בּ לּ ילה ׁש עוֹ לוֹ ת הּת ׁש בּ חוֹ ת כּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ׁש עה ראה, בּ א ׁש למה. תׁש בּ חת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִזוֹ 
כּ ׁש הרג בּ בּת יהם סגוּ רים היוּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
היוּ  מצרים, בּ בכ וֹ רי  הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

לפניו. ותׁש בּ חוֹ ת הלּ ל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְא וֹ מרים

ה ּלילה ְֲַַַָּבחצֹות

עּמ י יוֹ מם ׁש ירה  וּ בלּ ילה  חסדּ וֹ  ה ' יצוּ ה ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

ט)וגו ' לך :(מב, לך פרשת  בראשית  [זֹוהר

IIתהלים IIזוהר 
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וּ בלּ ילה� חיּ י:(שירה)חסדּ וֹ  לאל ּת פלּ ה עּמ י למהיׁש ירוֹ  סלעי לאל אוֹ מרה ©§©©§¨¦¦¦§¦¨§¥©¨§¨§¥©§¦¨¨

צ"ב:) כּ ׁש הצּ ּפ רים](דף  הלּ ילה, ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חצ וֹ ת
בּ רוּ ח, מתעוֹ רר הצּ פ וֹ ן צד ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִמתע וֹ ררוֹ ת,
הדּ רוֹ ם, ׁש בּ צד ה0רביט בּ מקוֹ מוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵעוֹ מד
אז  וּ מתבּ ּס ם. וׁש וֹ קט הרוּ ח בּ אוֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַוּ מכּ ה
בּ מנהגיו  הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמתע וֹ רר

עדן. בּ גן הצּ דּ יקים עם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת ע ׁש ע

ּבחצ ֹות ּׁשּקם  אדם ׁשל  חלקֹו ְְֲֵֶֶֶַַָָָא ׁשרי
ּבּתֹורה ְְֲִֵַַַָלהׁשּתעׁשע

אדםבּ אוֹ ת ּה  ׁש ל  חלק וֹ  אׁש רי  ׁש עה, ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ּת וֹ רה, לה ׁש ּת עׁש ע ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ מד
הצּ דּ יקים וכל הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
זהוּ  לקוֹ לוֹ . מקׁש יבים כּ לּ ם עדן, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ גן

ח)ׁש כּ תוּ ב השירים  בּ גּ נּ ים(שיר  ה יּ וֹ ׁש בת ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
וֹלא הׁש מיעני . לק וֹ ל# מקׁש יבים  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים
עליו  מוֹ ׁש # ה וּ א  בּ ר וּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶעוֹ ד,

ׁש יּ היה חס"ד ׁש ל אחד ׁש מוּ ר[תמיד]חוּ ט ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
עליוֹ נ  ׁש הרי  ׁש וֹ מריםבּ עוֹ לם, ותח ּת וֹ נים ים ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מב )אוֹ ת וֹ . ה'(תהלים  יצוּ ה  י וֹ מם ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
עּמ י. ׁש ירה וּ ב לּ ילה ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַחס דּ וֹ 

הּבא לעֹולם חלק לֹו יׁש ללמד  ּבחצ ֹות ְְֲִֵֵֶַַַָָָֹה ּקם

עּמ י יוֹ מם ׁש ירה  וּ בלּ ילה  חסדּ וֹ  ה ' יצוּ ה ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

ט)וגו ' לך :(מב, לך פרשת  בראשית  [זוהר

צ"ב:) ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל ](דף  מי  כּ ל חזקיּ ה, רבּ י  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
ּת מיד  חלק לוֹ  יׁש  ודּ אי בּ ּת וֹ רה, הזּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ 0עה
הּט עם מה יוֹ סי, רבּ י אמר הבּ א. ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

חצוֹ תּת מיד  ׁש כּ ל למדנ וּ , כּ # לוֹ , אמר ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌
בּ גן  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַלילה,
י וֹ תר מ ׁש קים הגּ ן ׁש ל  הנּ טיעוֹ ת כּ ל ◌ֵ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵעדן,
נחל  קדוּ מים, נחל ׁש נּ קרא הנּ חל ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵמא וֹ ת וֹ 
לעוֹ למים. מימיו ּפ וֹ סקים ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲעדנים,

בּ ּת וֹ רה, וּ מׁש ּת דּ ל ׁש עוֹ מד אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל
וּ מׁש קה ראׁש וֹ  על  מוֹ ריק הנּ חל אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
עדן. ׁש בּ גן הנּ טיעוֹ ת אוֹ תם בּ תוֹ # ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 

יוסי] רבי וכל [אמר הוֹ איל  אלּ א עוֹ ד , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוֹלא
ל וֹ , מקׁש יבים העדן גּ ן ׁש בּ תוֹ # ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
הנּ חל . הׁש קאת בּ אוֹ תּה  חלק ל וֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָשׂ מים

הבּ א. בּ ע וֹ לם ּת מיד חלק ל וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

ּבּלילה העבֹודה ְֲֵֶַַָָָסדר

עּמ י יוֹ מם ׁש ירה  וּ בלּ ילה  חסדּ וֹ  ה ' יצוּ ה ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

ט)וגו' במדבר:(מב, זוהר מהימנא  [רעיא 

נשא  קכא :)פרשת  ׁש נה](דף ׁש ֹלׁש ים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמבּ ן
הבּ א כּ ל ׁש נה חמ 0ים בּ ן ועד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָומעלה
בּ אהל  מ7א ועבדת עבדה עבדת ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ֲֹ◌ֲ◌ַלעבד 
מׁש וֹ ררים הלויּ ם להיוֹ ת  זוֹ  מצוה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵמוֹ עד.
כּ אן  למעלה, ׁש בּ ארנוּ  גּ ב על ואף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ קדּ ׁש .
מקריב  הכּ הן ׁש הרי דּ ברים, לחדּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי#
ה וּ א גּ בריאל, הוּ א לוי מיכאל. והוּ א ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקרבּ ן,

- הדּ בר וסוֹ ד  לנגּ ן. מב )צרי # יוֹ מם (תהלים  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
חס דּ וֹ  ה' גּ דוֹ ל ,יצוּ ה כּ הן חסד זה , ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌

ועם ר בּ וֹ נ וֹ , לגבּ י  הדיוֹ ט כּ הן  הוּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ יכאל 
מל# הוּ א - רבּ וֹ נוֹ  אצל הוּ א ׁש הדיוֹ ט זה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָכּ ל
קלּ ה ּת הי  אל הדי וֹ ט וּ ברכּ ת הּק ד ׁש . ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַחיּ וֹ ת

וזהוּ  ה'בּ עיני#, יצוּ ה וּ בלּ ילה .חס דּ וֹ י וֹ מם ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עּמ י -ׁש ירה ׁש ירה גב וּ רה. זוֹ  לג )- (דברים ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֹ

לוֹ . הדר ׁש וֹ ר וֹ  א)בּ כוֹ ר  ׁש וֹ ר(יחזקאל וּ פני ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
לׁש וֹ רר וצרי# ׁש לוּ חוֹ , וגבריאל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵמה 7מאל .

הּת וֹ רה, בּ יין בּ חדוה לשלחוּ לנגּ ן (להתעסק  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
רשות) לו שאין ומי בשמחה. המלך לפני  קרבות

יק יּ ם בּ ּת וֹ רה, ב )להתעּס ק  רנּ י (איכה קוּ מי  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌
בּ אׁש מוּ ר וֹ ת ויאמר  אׁש מרוֹ ת. לראׁש  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌3◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבלּ יל
מיני  בּ כל וּ בּק ׁש וֹ ת ותחנוּ נים סליחוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

IIתהלים IIזוהר 
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אוֹ יב: בּ לחץ אל� קדר לּמ ה צוֹ ררייאׁש כחּת ני חרפוּ ני בּ עצמוֹ תי בּ רצח §©§¨¦¨¨Ÿ¥¥¥§©©¥§¤©§©§©¥§¦§¨

אֹלהי% איּ ה היּ וֹ ם כּ ל אלי ּת המייב:'בּ אמרם וּ מה נפׁש י ּת ׁש ּת וֹ חחי מה §¨§¨¥©¨©©¥¡¤©¦§£¦©§¦©¤¡¦

לאֹלהים הוֹ חילי ואֹלהי'עלי ּפ ני ׁש וּ עת י אוֹ דנּ וּ  עוֹ ד :'כּ י ¨¨¦¦¥¦¦¤§Ÿ¨©¥¨

קוֹ ל  בּ וֹ  להוֹ ציא  כּ נּ וֹ ר ׁש הוּ א בּ גרוֹ נוֹ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִר נּ ה
צ נּ וֹ ר וֹ ת בּ ׁש ׁש ת ורדים עם ראה כּ נפי ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ׁש 
בּ ינה, ׁש 0ם מהלּ ב, וי וֹ ציאוֹ  ו'. וזוֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּק נה,
מבין. הלּ ב ה ּמ ׁש נה , בּ עלי  ׁש ּפ רׁש וּ ה ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
ׁש ה וּ א ו', ׁש הוּ א יּה , מבּ ן מבּ ינה, בּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִיוֹ ציא
צ נּ וֹ ר וֹ ת בּ ׁש ׁש ת ויעלה  כּ נפים , בּ ׁש ׁש  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶאפר וֹ ח 

ׁש הם אי)הּק נה, לכּ ּס ה.(מלכים מעלוֹ ת ׁש ׁש  ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
הם, כסאוֹ ת יז)וּ ׁש ני  מר וֹ ם(ירמיה כב וֹ ד כּ ּס א ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ל "ב , והּפ ה . הלּ ב והם  יז)מראׁש וֹ ן , (שמות ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌
בּ עמלק. לה' מלחמה י ּה  כּ ס  על יד  כּ י ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַויּ אמר
זהוּ  ה', כּ ס  הכּ ּס "ה, ּפ ה סמא"ל, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָכּ בד ,

פא)ׁש כּ תוּ ב  וגוֹ '.(תהלים ׁש וֹ פר בחדׁש  ּת קע וּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌
ׁש וֹ פר הּק נהמהוּ  מן ׁש עוֹ לה ק וֹ ל ו', קנה, ? ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ּת ּק וּ ני  מיני בּ חמ0ה ה', ׁש 0ם  הּפ ה, ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאל
שׂ פתים וח#. וׁש נּ ים ה7פתים ׁש הם: ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִדבּ וּ ר,
הרי  - וח# מינים. ׁש ני  וטוֹ חנוֹ ת ׁש נּ ים ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים.
כּ מ וֹ  קוֹ ל , ׁש הוּ א כּ נהר , ׁש ּט וֹ חנים ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲחמ 0ה .
וד בּ וּ ר קוֹ ל להוֹ ציא הרחים. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש ּט וֹ חנים
ׁש ה וּ א בּ מחׁש בה. הלּ ב ׁש ל מהבּ ינה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא
וּ ב ׁש וֹ פר, תלּ ים. מיני  בּ עשׂ רה מפר ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֵׁש ם
- והּת וֹ רה ׁש וֹ פרוֹ ת. מעשׂ רה ּפ וֹ חתין ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵאין
ׁש לּ ּה , הבּ ינה ׁש לּ ּה , הדּ בּ וּ ר ׁש לּ ּה , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהּק וֹ ל

חכם איזהוּ  מּת וֹ #ׁש ּפ רׁש וּ ה, דּ בר הּמ בין ? ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  לפני  חׁש וּ בה ׁש לּ וֹ  מחׁש בה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר.
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וע וֹ לוֹ ת. קרבּ נוֹ ת מכּ ל הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָבּ רוּ #

ז) לעלה(ויקרא הּת וֹ רה לּמ נחה.[ו]זּ את ַֹ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ּבּׁשכינה הּמׁשּתּתף  ׁשל חלק ֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָאׁשרי 

עּמ י יוֹ מם ׁש ירה  וּ בלּ ילה  חסדּ וֹ  ה ' יצוּ ה ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

ט)וגו ' אחרי:(מב, פ ' ג' חלק  (דף[זוהר

תורה]סה .) אשרי זוהר שמעון , רבי אמר
השכינה עם שבא מי ,[בבקר]חלקו

המלך , פני  לקבל באה שהיא  בשעה
עמה נמצא היה וזה עמו, [בלילה]לספר

את לקבל ימינו המלך  שהושיט בשעה
שכתוב: זהו ׁש חרהשכינה, כנפי ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ"א 8א
ים" בּ אחרית ט )אׁש כּ נה קלט , מהו (תהלים , ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

היא הבקר  של  שעה אותה ים, אחרית
ים ההוא.אחרית

הדינים. הסתלקות בעת 

היהשבחצות  ועוד  התחלה, היה הלילה ,
של  אחרית הוא ועכשיו דין,
והיא שלה, הדינים שנסתלקים הדין,
אותן  וכל היא המלך, בכנפי נכנסת

עמה "אׁש כּ נהצד שנזדווגו שכתוב: זהו ,ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌
ים". ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אחרית

עליהם כנפיו פורס  המלך

בתורהולמדנו, שהתיגעו אותן  כל 
עם נשתתפו הלילה, בחצות 
והמלכה הבקר , בא  וכאשר  השכינה,
עמה נמצא זה הרי  המלך , אל מתקרבת
כלם, על כנפיו פורס והמלך המלך, לפני 

שכתוב: חס דּ וֹ זהו ה' יצ וּ ה ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ"יוֹ מם
וגו '"וּ ב לּ ילה עּמ י .ׁש ירה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

הבקר.צד. עד  הלילה מחצות תורה שלמדו  אותם היינו
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וכל שלה' לקולם מקשיבים  הצדיקים
בלילה הלומדים הצדיקים

עּמ י י וֹ מם  ׁש ירה וּ בלּ ילה  חסדּ וֹ  ה' וגו'יצוּ ה ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌

ט) לך:(מב, לך פ' א ' חלק  פב:[זוהר זוהר))))(דף

שהקדוש תורה] אמרו הרי ייסא, רבי אמר
הגן  שבתוך הצדיקים אותן  וכל הוא ברוך

אותן  של  לקולם מקשיבים כלם עדן
בתורה, לקרות  הלילה בחצות שמתעוררים 
שכתוב : ביום, עליהם נמשך חסד של וחוט
עּמ י ׁש ירה וּ ב לּ ילה חסדּ וֹ  ה' יצוּ ה ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ"יוֹ מם
בלילה  העולות התשבחות כן ועל  וגו'",

שלימה. שבחה היא זו לפניו,

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהיםאמג ועולה'ׁש פטני מרמה מאיׁש  חסיד ֹלא מגּ וֹ י ריבי וריבה ¨§¥¦¡¦§¦¨¦¦¦¨¦¥¦¦§¨§©§¨
אֹלהיבתפלּ טני: אּת ה אתהלּ �'כּ י קדר לּמ ה זנחּת ני למה מעוּ זּ י §©§¥¦¦©¨¡¥¨¦¨¨§©§¨¦¨¨Ÿ¥¤§©¥

אוֹ יב: ואלג בּ לחץ קדׁש % הר אל יביאוּ ני ינחוּ ני הּמ ה ואמּת % אוֹ ר% ׁש לח §©©¥§©§©£¦§¥¨©§¦§¦¦¤©¨§§§¤

הבית לבנין

וגו' אלהים א)שפטני מג]:(מג, לפרק תהלים אומנתך [שימוש מן אותך בטלו  אם מזמורים הג' אלו .
"כאיל ועוד גדולים. פלאים תראה ואתה ביום פעמים שלש  אותם אמור במקומך אחר והעמידו 
"כי מן צ' צבא. שלו  ושם ותישן פעמים ז ' אותו ואמור התענה  חלום לשאלת הוא בחון תערוג "

אלה"י . מן א ' באלב"ם, תשתוחחי  "מה מ' מן ב' מנצפ"ך, בחלוף  כאיל

IIתהלים IIשימוש

א ֹותֹו ּדן הּקּב"ה  – יֹוחאי ּבן ׁשמע ֹון ְִִֶַַַָָָרּבי 
מעלה ׁשל דין ּובית ה ּמלאכים ולא  ְְְְְְִִֶַַַַָָֹּבעצמ ֹו

וגו 'ׁש פטני  ריבי וריבה א)אֹלהים  :(מג , ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌

בראשית  פ' חדש השלמה[זוהר כד. (דף 

יח:) סימן רבּ י ]מההשמטות  כּ ׁש חלה ר בּ וֹ תינוּ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
ּפ נחס  רבּ י לפניו  נכנס וּ  יוֹ חאי , בּ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ׁש ה וּ א מי לוֹ , אמרוּ  אבּ הוּ . ורבּ י חיּ יא ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י

ימ וּ ת - העוֹ לם בּ יתעּמ וּ ד אין להם, אמר  ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
אני  ׁש הרי  בּ דיני, מעיּ נים ׁש לּ מעלה ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַהדּ ין
ׁש לּ מעלה, וּ לדיּ ן למלא# נּת ן ׁש איני  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָראיתי
ׁש לּ י , הזּ ה הדּ ין אלּ א  אדם. בּ ני כּ ׁש אר ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש איני 
דּ ינוֹ . בּ ית וֹלא אוֹ תוֹ , דּ ן הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

לפניו  בּ בּק ׁש תוֹ  דּ וד  0אמר  מה (תהליםוהינוּ  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ֹלמהמג ) וכן ריבי . וריבה אֹלהים ֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָׁש פטני

וֹלא לבדּ וֹ , הוּ א עבדּ וֹ , מׁש ּפ ט לעשׂ וֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָאמר,
ׁש וֹ כב, הוּ א כּ ׁש האדם ׁש נינוּ , ׁש הרי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים .
יׁש  בּ דינוֹ . מס ּת כּ לים  ׁש לּ מעלה דּ ין ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית
זכוּ תוֹ  ׁש ּמ ראים זכ וּ ת, לכף ׁש נּ וֹ טים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהם
חוֹ בה, לכף  ׁש נּ וֹ טים מהם וי ׁש  אדם, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
האיׁש  י וֹ צא וֹלא אדם, ׁש ל חוֹ בה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ראים

רוֹ צה. ׁש הוּ א כּ מוֹ  הדּ ין  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמן 

הע אבל הּמ ל# אוֹ תוֹ  ׁש דּ ן ׁש 0וֹ לטמי ליוֹ ן, ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
איׁש  יכוֹ ל  וֹלא טוֹ ב, הוּ א הכּ ל, ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַעל

הּט עם מה לטוֹ ב . ּפ רט דין, בּ אוֹ תוֹ  ?להיוֹ ת  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
נוֹ טה העליוֹ ן  הּמ ל# מדּ ת ׁש נינ וּ , ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
רחמנוּ ת, ׁש ל  צד  כלּ וֹ  והוּ א ּת מיד , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלזכוּ ת 
זהוּ  והעווֹ נוֹ ת. החטאים לעזּ ב ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ ביד וֹ 

קל )ׁש כּ תוּ ב וֹלא(שם וגוֹ ', הּס ליחה עּמ # כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌
ׁש ה וּ א לפניו בּ ּק ׁש ּת י כּ # וּ מ0וּ ם אחר . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִעם
ׁש ערים ע שׂ ר  לׁש ֹלׁש ה  אכּ נס ואני דּ יני, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָידין
האבוֹ ת, רק אוֹ תם עברוּ  ׁש ֹּלא  הבּ א, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם
ׁש ֹּלא - ועוֹ ד בידי, ׁש יּ מחה  מי  יהיה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

רׁש וּ ת. מהם ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶאתבּ ע 

יֹוצא ּבּלילה ּתֹורה ׁשּלֹומדים מקֹום ְְְִֵֶַַָָָָּבכל 
א ֹותן  על  ונמׁשְך הּגנּוז מאּור אחד  ְְִֵֶַַָָָָח ּוט

ה ּתֹורה ְֵַָלֹומדי 

יביא וּ ני ׁש לח ינחוּ ני  הּמ ה  ואמּת 2 אוֹ ר2 ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌

מׁש ּכ נוֹ תי 2 ואל קדׁש 2 הר  (מג,אל  ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

ח "ב:ג) קמח:)[זוהר  תורה](דף  אוֹ ר ;זוהר ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש לּ ;
קדשך  הר אל יביאוני ינחוני  המה ואמתך 
כתוב  יוסי  רבי  אמר  משכנותיך . ואל
הרי  אור, ויהי אור  יהי  אלהים ויאמר
אל  מתוקן והוא נגנז, ההוא שאור ביארו
שפירשנו  כמו  הבא, לעולם הצדיקים
ודאי  לצדיק לצדיק, זרוע אור שכתוב
מלבד  בעולם שמש לא ההוא ואור  סתם,

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים מג זוהר מזמור | לחודש  ז | שני ספר 236

אֹלהיםד מׁש כּ נוֹ תי%: מזבּ ח אל ואוֹ ד%'ואבוֹ אה גּ ילי שׂ מחת אל אל ¦§§¤§¨¨¤¦§©¡¦¤¥¦§©¦¦§§
אֹלהים הוֹ חיליה:'אֹלהי'בכנּ וֹ ר עלי ּת המי וּ מה נפׁש י ּת ׁש ּת וֹ חחי מה §¦¡¦¡¨©¦§£¦©§¦©¤¡¦¨¨¦¦

ואֹלהי'לאֹלהים ּפ ני ׁש וּ עת י אוֹ דנּ וּ  עוֹ ד :'כּ י ¥¦¦¤§Ÿ¨©¥¨

שמש  ולא נגנז  ואח"כ הראשון, ביום
מכל  נגנז  אלמלי  אומר  יהודה  רבי יותר,
אחד , רגע אפילו העולם נתקיים לא וכל
תולדות שעושה  זו כזרע ונזרע נגנז  אלא
העולם, נתקיים וממנו ופירות, וזרעים
וזה  בעולם ממנו יופיע שלא יום לך  ואין

העולם,מקיים  את הקב"ה זן  שבו הכל,
יוצא  בלילה  תורה  שלומדים  מקום ובכל
על ונמשך הגנוז אור מאותו  אחד  חוט

התור לומדי  ה'אותן יצוה יומם זש "כ ה,
שהוקם יום עמי, שירה ובלילה  חסדו

כתוב מה למטה )המשכן מ יכול (שמות ולא
עליו  שכן כי מועד  אהל אל לבא משה
מאותו  היה אחד  חוט  הענן, מהו הענן,
השכינה של  בחדוה שהופיע הראשון אור 

ומהיום שלמטה, להמשכן נכנסה  כאשר
הוא שימוש אבל עוד, נתגלה לא ההוא
יום בכל מחדש והוא בעולם, משמש

בראשית: מעשה 

ׁשּלמעלה הּמזּבח  זה ּו - אלהים ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹמזּבח 

וגו 'ואבוֹ אה אֹלהים מז ּב ח ד )אל :(מג, ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌

ויקרא  פ' כ"ד:)[זוהר י וֹ סי ](דף ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י 
אֹלהים ּפ תח, מזבּ ח אל זהואבוֹ אה מי . ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌

אֹלהים ׁש לּ מעלה,מז בּ ח הּמ ז בּ ח זהוּ  ? ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יצחק, ׁש ל בּ אר והינוּ  ודּ אי . אֹלהים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִמזבּ ח
מ לּ פני  קם ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ה', מזבּ ח ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
מכּ אן  העוֹ למוֹ ת י וֹ ר ׁש ים זה ועל ה'. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמזבּ ח
הזּ ה בּ צּ ד יוֹ נקת ׁש היא מ 0וּ ם ורחמים, ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִדּ ין 

הדּ בר. את בּ אר וּ  והרי  הזּ ה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַוּ ב צּ ד
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לחודש ח

משׂ כּ יל:אמד קרח לבני אבוֹ תינוּ 'אֹלהיםבלמנצּ ח ׁש מענוּ  בּ אזנינוּ  ©§©¥©¦§¥Ÿ©©§¦¡¦§¨§¥¨©§£¥

קדם: בּ ימי בימיהם ּפ עלּת  ּפ על לנוּ  הוֹ רׁש ּת ג סּפ רוּ  גּ וֹ ים יד% אּת ה ¦§¨Ÿ©¨©§¨¦¥¤¦¥¤¤©¨¨§¦©§¨

וּת ׁש לּ חם: לאּמ ים ּת רע ׁש יעהד וּת ּט עם הוֹ  ֹלא וּ זרוֹ עם ארץ ירׁש וּ  בחרבּ ם ֹלא כּ י ©¦¨¥¨©§ª¦©§©§¥¦§©§¨¨§¨¤§¨¦¨

רציתם: כּ י ּפ ני% ואוֹ ר וּ זרוֹ ע% ימינ% כּ י אֹלהיםהלּ מוֹ  מלכּ י הוּ א 'אּת ה ¨¦§¦§§£§¨¤¦§¦¨©¨©§¦¡¦

יעקב: ׁש וּ עוֹ ת י קמינוּ :וצוּ ה נבוּ ס ׁש מ% בּ  ננגּ ח צרינוּ  אבטחזבּ % בקׁש ּת י ֹלא כּ י ©¥§©£Ÿ§¨¥§©¥©§¦§¨¨¥¦§©§¦¤§¨

ׁש יעני: תוֹ  ֹלא הביׁש וֹ ת:חוחרבּ י וּ משׂ נאינוּ  מצּ רינוּ  ׁש עּת נוּ  הוֹ  בּ אֹלהיםטכּ י §©§¦¦¥¦¦©§¨¦¨¥§©§¥¡¦¨¥¦

סלה:' נוֹ דה לעוֹ לם וׁש מ% היּ וֹ ם כל תצאיהלּ לנוּ  וֹלא וּת כלימנוּ  זנחּת  אף ¦©§¨©§¦§§¨¤¤¨©¨©§¨©©§¦¥§¥¥

למוֹ :יאבּ צבאוֹ תינוּ : ׁש סוּ  וּ משׂ נאינוּ  צר מנּ י אחוֹ ר כּ צאןיבּת ׁש יבנוּ  ּת ּת ננוּ  §¦§¥§¦¥¨¦¦¨§©§¥¨¨¦§¥§Ÿ

אויב מיד להנצל

וגו' באזנינו ב)אלהים מד ]:(מד, לפרק תהלים להנצל[שימוש טוב  והוא שלו שם ואת  אותו אמור .
האויבים. מן

IIתהלים IIשימוש

הּׁשליחים א ֹותם ּכל יעקב  י ׁשּועֹות ְְֲִִֵַַַָָֹצ ּוה
ּבצד יהי ּו ׁשּכּלם ּבעֹולם  ׁשליח ּות ְְְִִִֶֶַָָָֻׁשעֹוׂשים

הּדין  מ ּצד  יהיּו ולא ְְֲִִִִַַַָֹהרחמים 

וג וֹ 'א ּת ה  מלּכ י ה)הוּ א פ ':(מד , ח "א  [זוהר ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

קיט.)וירא  הדּ ברים](דף  אחר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַויהי 
ויּ אמר אברהם את נּס ה והאֹלהים ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָהאלּ ה
ּפ תח יהוּ דה רבּ י הנּ ני. ויּ אמר  אברהם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵאליו

מד )ואמר , זוֹ הי (תהלים וגוֹ '. מל כּ י הוּ א אּת ה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
זוֹ . עם ז וֹ  יחד  הדּ רגוֹ ת כּ ל  ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַה0למוּ ת

הּׁשליחים א ֹותם ּכל יעקב , יׁשּועֹות ְְֲִִֵַַַָָֹצ ּוה
ּבצד יהי ּו ׁשּכּלם ּבעֹולם , ׁשליח ּות ְְְִִִֶֶַָָָֻׁשעֹוׂשים

הּדין. מּצד יהי ּו ולא  ְְֲִִִִַַַָֹהרחמים

הרחמיםמ )וּ ם  מצּ ד  ׁש ליחים בּ עלי  ׁש יּ ׁש  ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
אוֹ תם הּק ׁש ה. הדּ ין ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִוּ מצּ ד 
ֹלא הרחמים מצּ ד  ׁש בּ אים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליחים
ואם כּ לל . בּ עוֹ לם דּ ין ׁש ל ׁש ליח וּ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים

לבלעם, ׁש התגּ לּ ה הּמ לא# הנּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹּת אמר,
והתהּפ # רחמים ׁש ל ׁש ליח ׁש נינוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 

ֹלא - אלּ אלדין מׁש ּת נּ ה. ֹלא לעוֹ לם ! ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
י שׂ ראל  על  להגן היה  הרחמים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְׁש ליח 
הדּ ין. הוּ א וּ כנגדּ וֹ  סנגוֹ ר, עליהם  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְולהיוֹ ת 
הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  דּ רכיו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ #
לזה. דין ה וּ א  החסד אוֹ תוֹ  לזה, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ יטיב
לי שׂ ראל , רחמים ׁש ל היה הזּ ה ה0ליח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵכּ ן
צוּ ה כּ # מ0וּ ם לדין, התהּפ # ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ לבלעם
העוֹ לם, על צוּ ה דּ וד, אמר יעקב . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְיׁש וּ ע וֹ ת
מצּ ד  ׁש יּ הי וּ  ׁש לוּ חים י0לחוּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
יׁש וּ עוֹ ת צוּ ה אמר, אבּ א ר בּ י ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים.
להם ותּמ צא  הגּ לוּ ת, בּ תוֹ # ׁש הם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב,

המ ׁש  ראה , בּ א גּ לוּ תם. בּ תוֹ # בּ חגּ אלּ ה ְ◌3◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌
ֹלא יצחק ואלמלא יעקב , היה  האבוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
צוּ ה כּ #, וּ מ0וּ ם  לעוֹ לם. יעקב ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָבא
ׁש נּ צּ ל  ׁש כּ יון יצחק. זה - יעקב ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְיׁש וּ ע וֹ ת

יׁש וּ ע וֹ ת הי וּ  יעקב.יצחק , ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
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זריתנוּ : וּ בגּ וֹ ים בּ מחיריהם:יגמאכל רבּ ית וֹלא הוֹ ן בֹלא עּמ % ּת שׂ ימנוּ ידּת מכּ ר ©£¨©¦¥¦¨¦§Ÿ©§§§¦¦¨¦§¦¥¤§¦¥

לסביבוֹ תינוּ : וקלס לעג לׁש כנינוּ  ראׁש טוחרּפ ה מנוֹ ד בּ גּ וֹ ים מׁש ל ּת שׂ ימנוּ  ¤§¨¦§¥¥©©¨¤¤¦§¦¥§¦¥¨¨©¦§Ÿ

כּ ּס תני:טזבּ לאּמ ים: ּפ ני וּ בׁש ת נגדּ י כּ לּמ תי היּ וֹ ם מיזכּ ל וּ מגדּ ףמקּ וֹ ל חרף ©§ª¦¨©§¦¨¦¤§¦Ÿ¤¨©¦¨§¦¦§¨¥§©¥

וּ מתנקּ ם: אוֹ יב בּ ברית%:יחמּפ ני ׁש קּ רנוּ  וֹלא ׁש כחנוּ % וֹלא בּ אתנוּ  זאת כּ ל ¦§¥¥¦§©¥¨Ÿ¨©§§§©£§¦©§¦§¦¤

ׁשמע  אׁשר עקב ּכתּוב  מה ׁשּנּמֹול  ֲִֵֵֶֶֶַַָָָּכיון 
מצותי מ ׁשמרּתי  ו ּיׁשמר ּבקלי ְְְְְְִִִִִַַַַָָֹֹאברהם

ותֹורתי ְַָֹֻח ּקֹותי

ׁש ּק רנוּ ּכ ל וֹלא  ׁש כחנוּ   וֹלא  ּב אתנוּ  זּ את ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌

יח)ּב ברית  ויקרא :(מד , פ' ח "ג (דף[זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ּפ תח,]י"ג :) אבּ א ר בּ י  תחטא. כּ י (תהליםנפׁש  ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש ּק רנוּ מד ) וֹלא ׁש כחנוּ # וֹלא בּ אתנוּ  זּ את ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָכּ ל

להיוֹ ת צרי # היה בּ אתנוּ , זּ את כּ ל ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ברית#.
עלינוּ  בּ א וּ  אלּ וּ  הדּ יניםכּ ל כּ ל  אלּ א ! ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

וֹלא ׁש כחנוּ #, וֹלא עלינוּ . בּ אוּ  ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 
מי  כּ ל למדנוּ , מכּ אן תוֹ רת#. דּ ברי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש כחנוּ 
בּ ּה , לעסק רוֹ צה וֹלא תוֹ רה דּ ברי ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש 0וֹ נה
ׁש הרי  הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את ׁש כח  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
הוּ א. בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מ וֹ  היא הּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל
ׁש ּמ ׁש ּק ר מי  ׁש כּ ל  בּ ברית#, ׁש ּק רנוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוֹלא
כּ אלּ וּ  בּ וֹ , ׁש ר ׁש וּ מה  הזּ וֹ  הּק דׁש  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ברית
ׁש 0מ וֹ  מ0וּ ם הּמ ל#, ׁש ל  בּ ׁש מוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש ּק ר
מוֹ דה אחר וּ מקרא בּ אדם. ר ׁש וּ ם הּמ ל # ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ל

ׁש כּ תוּ ב הזּ ה, ׁש ם(שם)לכּ תוּ ב ׁש כחנוּ  אם ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ׁש כחנוּ  אם זר. לאל כּ ּפ ינ וּ  ונּ פר שׂ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֱאֹלהינוּ 

ׁש כחנוּ # וֹלא ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  אֹלהינוּ , (וזוהיׁש ם ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אלהינו) שם שהיא זר,התורה לאל  כּ ּפ ינוּ  ונּ פר שׂ  .ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

והכּ ל  בּ ברית#. ׁש ּק רנוּ  וֹלא ׁש נּ אמר ֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
כּ אן  ה0קר  מה אחד. כּ ּפ יו דּ בר ׁש ּפ ר שׂ  ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ולכן  הזּ וֹ , בּ בּ רית  וּ מ ׁש ּק ר  אחרת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְלרׁש וּ ת
את ׁש 0וֹ מר מי ׁש כּ ל בּ זה. אוֹ חזת ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
וּ מי  הּת וֹ רה, כּ ל את ׁש מר  כּ אלּ וּ  הזּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית

הּת וֹ רה. בּ כל מׁש ּק ר כּ אלּ וּ  בּ זה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש ּק ר 

ֹלאבּ א הרי  אברהם ׁש נּ ּמ וֹ ל  טרם ראה, ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
כּ יון  הּת וֹ רה . את ׁש מר ׁש הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 

כּ תוּ ב  מה כו)?ׁש נּ ּמ וֹ ל אׁש ר(בראשית עקב ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌
מׁש מר ּת י  ויּ ׁש מר בּ קלי אברהם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָׁש מע

ׁש נּ ּמ וֹ ל מ מ0וּ ם והכּ ל  ותוֹ רתי. חּק וֹ תי  צותי ִ◌ְ◌ַ◌3◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌
אוֹ תוֹ  וׁש מר הּק דוֹ ׁש  הרׁש ם בּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונרׁש ם
כּ ל  את ׁש מר  כּ אלּ וּ  עליו מעלה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י,

כּ ת וּ ב, בּ יצחק אף יז)הּת וֹ רה. ואת(בראשית ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
נקראת זה ועל יצחק. את אקים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבּ ריתי
ׁש מר ׁש יּ וֹ סף מ0וּ ם ראה, בּ א בּ רית. ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
זכה בּ ּה , לׁש ּק ר  רצה וֹלא הזּ וֹ  הבּ רית ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת
הבּ א, בּ עוֹ לם וּ לכב וֹ ד הזּ ה בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלכב וֹ ד
הׁש רה הוּ א בּ ר וּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  אלּ א ע וֹ ד, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְוֹלא

ׁש כּ תוּ ב בּ תוֹ כוֹ , ׁש מוֹ  פא)את עדוּ ת(תהלים  ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
הזּ ה הע וֹ לם לבר כּ ת וזכה שׂ מוֹ . ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִבּ יהוֹ סף
יצחק, ר בּ י אמר הבּ א. העוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ לברכּ ת

לג )כּ ת וּ ב וגוֹ '.(דברים  לוֹ  הדר ׁש וֹ ר וֹ  בּ כוֹ ר ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
זכה הזּ וֹ , הבּ רית את ׁש מר  ׁש יּ וֹ סף ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
רבּ י  לוֹ  אמר  לקרבּ ן. ראׁש וֹ ן ׁש הוּ א  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְבׁש וֹ ר,
ׁש ה וּ א בּ דבר התבּ ר# לּמ ה כּ #, אם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְיהוּ דה,

כּ תוּ ב שׂ מאל  ׁש הרי  צרי#, היה בּ ימין ? ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
א) כּ די (יחזקאל ל וֹ , אמר  מה7מאל. ׁש וֹ ר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְוּ פני

ירבעם. חטאי  על  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש יּ גן

ׁש כּ יון אמר  הזּ ה, בּ כּ תוּ ב  למדנוּ  סוֹ ד ל וֹ , ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
הזּ וֹ , הבּ רית את ׁש מר  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ סף 
ואוֹ תן  דרגוֹ ת, בּ ׁש ּת י אחוּ זה ה זּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הבּ רית
בׁש מוֹ ת. נקראוּ  למעלה דרגוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י
הזּ וֹ  ׁש הּפ רה אדּמ ה, ּפ רה בּ פרׁש ת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌3◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ 
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ארח%:יט מנּ י אׁש רינוּ  וּת ט לבּ נוּ  אחוֹ ר נסוֹ ג וּת כסכ ֹלא ּת נּ ים בּ מקוֹ ם דכּ יתנוּ  כּ י ¨¨¦¥©¥£ª¥¦¦¨§¤¦¦¦¨¦§©¦©§©

דרג וֹ ת ׁש ּת י  מאוֹ תן אחת דּ רגּ ה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִהיא
וזהוּ  ׁש וֹ ר, נקרא ּפ רה ׁש ל  והזּ וּ וּ ג ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶעלי וֹ נוֹ ת,
הדר קרניו. ראם וקרני ל וֹ  הדר  ׁש וֹ רוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ כוֹ ר
העוֹ לם, ׁש ל  הזּ ה ה0וֹ ר  כּ מוֹ  וֹלא ודּ אי. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַלוֹ 
על  היא עליוֹ נה קרן קרניו . ראם וקרני ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
ינגּ ח ע ּמ ים בּ הם - כּ ן ועל  האחרוֹ ת, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָכּ ל
מׁש מע  אבּ א, רבּ י  אמר  ארץ. אפסי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַיחדּ יו
הּק ד וֹ ׁש , הר ׁש ם אוֹ ת את ׁש 0וֹ מר  מי  ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
בּ וֹ , נקׁש ר וֹ ת עלי וֹ נוֹ ת דרגוֹ ת ׁש ּת י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תן
עלי וֹ ן, בּ כבוֹ ד וּ לעּט רוֹ  בּ כּ ל אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַֹ◌ְ◌ִלׁש מר
הוּ א, אחת - מלכיּ וֹ ת בּ ׁש ּת י  זכה ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
נדבּ ק  הּמ ל # ׁש 0ֹלמה ׁש כּ יון בּ נוֹ . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחת 
לירבעם, הּמ לכ וּ ת נּת נה נכריּ וֹ ת , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ נׁש ים

מהכּ ל . חביבה הבּ רית ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

הזּ המ)וּ ם האדם ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר כּ # ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש היא ל0כינה, נקׁש ר  בּ ן, ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ּמ וֹ ליד

הּפ תחים כּ ל ׁש ל שנמול,הּפ תח הזה (והתינוק ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הכתרים) כל  של פתח שהיא  בשכינה, נקשר

הּק ד וֹ ׁש . בּ 0ם ׁש נּ קׁש ר הּפ תח ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים,
שמעון) רבי  מאוֹ תוֹ (שאמר  ׁש יּ וֹ צא דם ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תוֹ 

הּק דוֹ  לפני  ׁש מוּ ר  הוּ א,תינוֹ ק בּ ר וּ # ׁש  ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מׁש גּ יח בּ עוֹ לם, דּ ינים ׁש ּמ תעוֹ ררים  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה
את וּ מצּ יל דם בּ אוֹ תוֹ  ה וּ א  בּ רוּ # ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

כּ תוּ ב, כּ # וּ מ0וּ ם יז)העוֹ לם. וּ בן (בראשית  ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
וכתוּ ב  זכר. כּ ל לכם יּמ וֹ ל  ימים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְׁש מנת

צ) והכּ ל (תהלים ׁש נה. ׁש מוֹ נים בּ גבוּ רת ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם
הדּ ם בּ אוֹ תוֹ  ׁש נינוּ , אחד. בּ מ ׁש קל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעוֹ לה
וכל  בּ חסד, להתבּ 7ם העוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶזוֹ כה

ׁש כּ תוּ ב עוֹ מדים, לג )העוֹ למ וֹ ת  אם(ירמיה  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וארץ  ׁש מים חּק וֹ ת ולילה י וֹ מם בריתי ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹלא
י וֹ מם ל ּמ ה  אבל  מילא, בריתי ֹלא אם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוגוֹ '.

?ולילה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

כתריםאמר  ׁש ני ׁש נינוּ , ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש ל  הּפ תח והם כּ אחד  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמתאחדים
ואחד  דּ ין אחד וׁש נינוּ , הכּ תרים, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
וּ נקבה. זכר  זה, עם זה  וּ מתבּ 7מים  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים,
רחמים) ואחד דין אחד  נקבה, ואחד זכר  אחד .(ושנינו,

ׁש רוּ י  הנּ קבה וּ בצד חסד , ׁש רוּ י הזּ כר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ צד
כך )דּ ין . וּ כדי (ומשום  אדם . ואחד לבן אחד ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

זה, עם זה כך )להתבּ 7ם הם(משום ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
אוֹ חזת הזּ וֹ  והבּ רית בּ זה. זה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתק 0רים
בּ דין  וחסד. בּ דין ולילה, בּ י וֹ מם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם
בּ חסד , ׁש וֹ רה  כּ # ואחר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה,
ׁש נּ קראת הבּ רית וזוֹ הי בּ כּ ל. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתבּ 7ם

בּ ׁש ניהם. ׁש אוֹ חזת ולילה, ׁש זּ וֹ כה יוֹ מם וּ מי  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ו ֹלא  כּ ראוּ י ה זּ וֹ  הבּ רית אוֹ ת את ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִל ׁש מר
בּ יוֹ מם  א וֹ חז הוּ א ימיו, כּ ל ב ּה  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵחוֹ טא
הזּ ה  הע וֹ לם עוֹ למוֹ ת , ל ׁש ני וזוֹ כה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָולילה,

הבּ א  ׁש לם,והע וֹ לם  נקרא אברהם  ולכן . ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
יז)ׁש כּ ת וּ ב והיה(בראשית לפני התהלּ # ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

ׁש לם נקרא ואימתי כּ ׁש זּ כהתמים. ? ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ ת וּ ב ולילה, בּ יוֹ מם מב )ב ׁש ניהם, (תהלים ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ע ּמ י . ׁש ירה וּ ב לּ ילה  חסדּ וֹ  ה' יצוּ ה ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָיוֹ מם
בּ וֹ  התקיּ ם וֹלא אברהם, ירׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ׁש ניהם
כּ יון  ׁש נּ ּמ וֹ ל. עד ׁש לם בּ קיּ וּ ם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד
ונקרא לׁש ניהם, וזכה בּ וֹ  התקיּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש נּ ּמ וֹ ל,

◌ֵ◌ָׁש לם.

ׁש כּ תוּ ב ּכ מוֹ  יח)ׁש 0נינוּ , יׁש ב (בראשית  והוּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌
האהל , ּפ תח היּ וֹ ם. כּ חם האהל  ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶּפ תח
ּפ תח ׁש היא הּמ ל #, ׁש ל העשׂ ירי  הכּ תר ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶזהוּ 
הכּ תרים, ׁש אר ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש  הּמ ׁש כּ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְלכל 

קוֹ רא ו  הּמ ל# ׁש כּ תוּ ב (צדק)ּפ תח (לזה)דוד , ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
קיח) זה(תהלים וכתוּ ב צדק, ׁש ערי לי  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִּפ תח וּ 

ׁש ל  האוֹ ר  כּ ׁש ּמ איר היּ וֹ ם, כּ חם לה'. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַה0ער

IIתהלים IIזוהר 
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בצלמות: אֹלהינוּ כאעלינוּ  ׁש ם ׁש כחנוּ  זר:'אם לאל כּ ּפ ינוּ  הֹלאכבונּ פרשׂ  ¨¥§©§¨¤¦¨©§¥¡¥©¦§Ÿ©¥§¥¨£

לב:'אֹלהים ּת עלמוֹ ת ידע הוּ א כּ י זאת היּ וֹ םכגיחקר כל הרגנוּ  עלי% כּ י ¡¦©£¨Ÿ¦Ÿ¥©©£ª¥¦¨¤Ÿ©§¨©

טבחה: כּ צאן לנצח:כדנחׁש בנוּ  ּת זנח אל הקיצה אדני תיׁש ן לּמ ה עוּ רה ¤§©§§Ÿ¦§¨¨¨¨¦©£Ÿ¨¨¦¨©¦§©¨¤©

יׁש ב  - בּ זה ׁש יּ ׁש ב כּ מוֹ  גּ וֹ רלוֹ , חלק ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד,
בוֹ  התק יּ מוּ  מתי  ולכן בּ זה. כּ ׁש נּ ּמ וֹ ל, ? ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

כּ תוּ ב  ׁש נינוּ , ולילה. י וֹ מם בּ רית ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת 
יב ) וּ פסח(שמות זּ ה  מה הּפ תח. על ה' ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָוּ פסח 

הּפ תח על  הזּ הה' הּפ תח על ׁש 0וֹ רה  ? ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
יּת ן  וֹלא  כּ #, וּ מ 0וּ ם להתבּ 7ם. ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶחסד

וגוֹ ' ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש חית

למס ֹור ּכדי ּפס ּוקא ּבהאי  לּבֹו המכוין ְְְְְִִִֵַַַָָּכל
ה ּכתּוב עליו מעלה ׁשמ ֹו קד ּוׁשת על  ְְְֲֶַַַַַָָָנפׁשֹו

עליו יֹום  ּבכל נהרג ְְֱִֶַָָָּכא ּלּו

וגו'ּכ י  היּ וֹ ם  ּכ ל הרגנוּ  כג)עלי2 [זוהר:(מד, ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌

שרה  חיי  פ' קל:)ח "א ה7דה](דף  זּ ה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַמה 
בּ וֹ  אׁש ר והּמ ערה ל# יוֹ סי ,נת ּת י  רבּ י אמר ? ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

רבּ י  אמר ר בּ ה . וּ מנ וּ חה  ׁש לוה ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָאוֹ צר
צ דּ יק  צדּ יק כּ ל ל# אין מניוֹ מי , בּ ר ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש לוֹ ם
מאתים לוֹ  ׁש אין בּ ּת וֹ רה הע וֹ סקים  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמא וֹ תם
זהוּ  הּת וֹ רה. בּ ׁש ביל וכּס וּ פים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָעוֹ למוֹ ת

ח)ׁש כּ תוּ ב ּפ רי וֹ .(שיר  את לנטרים וּ מאתים  ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
יוֹ ם בּ כל עצמם  ׁש ּמ וֹ סרים על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָוּ מאתים
כּ מ וֹ  ונצּ חוֹ  ׁש מוֹ , קד0ת על  הרגוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 

הזּ ה. הזה]הּפ סוּ ק בפסוק אמרו ׁש כּ תב [וכך ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
וגוֹ '. ה' את  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואהבּת 

הזּ הלמדנוּ , בּ ּפ סוּ ק ל בּ וֹ  את המכ וּ ן כּ ל ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש מוֹ , קד0ת  על  נפ ׁש וֹ  למסר ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ די 
יוֹ ם בּ כל הרג כּ אלּ וּ  הכּ תוּ ב  עליו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַמעלה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מד )עליו. הרגנוּ (תהלים עלי7 כּ י ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌
היּ וֹ ם  נפׁש וֹ כּ ל  ה ּמ וֹ סר  כּ ל  נחמן, רב אמר . ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

עוֹ למ וֹ ת מאוֹ ת ארבּ ע נוּ חל  זה, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְבּ פסוּ ק 
ׁש נינוּ  והרי  י וֹ סף, רב  אמר  הבּ א. ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלעוֹ לם

הּת וֹ רהמאתים על  מאתים נחמן, רב אמר ? ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
על  יוֹ ם בּ כל עצמוֹ  ׁש ּמ סר על  וּ מאתים -ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש מוֹ . ◌ְ◌ַ◌3◌ְקד 0ת

ׁשל צאן ׁשּנקראּו ה ּקד ֹוׁש העם ְְְִֵֶֶַַָָָֹא ׁשרי
ה ּוא ּבר ּוְך ַָָהּקד ֹוׁש

ּכ צאן ּכ י  נחׁש בנוּ  ה יּ וֹ ם כל הרגנוּ  עלי   ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֹ

כג)טבחה  משפטים :(מד, פ ' שמות (דף[זוהר ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש ל ]קי"ט:) צאן ׁש נּ קראוּ  הּק ד וֹ ׁש  העם ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
עצמם את להקריב הוּ א, בּ רוּ # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  לפניו, מד )קרבּ נוֹ ת כּ י(תהלים ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌
היּ וֹ ם כל  הרגנ וּ  טבחה עלי ! כּ צאן  .נחׁש בנוּ  ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌

בּ תענית. צאן, כּ מוֹ  עצמם את ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מקריבים 
חׁש וּ ב  ׁש בּ ּת ענית והדּ ם החלב ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ּמ עוּ ט
הדּ ם מתמעט ׁש היה בּ המ וֹ ת , מּק רבּ ן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵיוֹ תר
וּ פדרים אמוּ רים אוֹ תם וכל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוהחלב

הלּ ילה. כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אכלים

עם טֹובת את  לרא ֹות עיניו יפקח ְְִִֵֶַַַַָָָה ּקּב"ה
ְִֵָיׂשראל

וגו 'עוּ רה הקיצה  יי ּת יׁש ן  כד )ל ּמ ה :(מד , ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌

נשא פ ' במדבר זוהר קדישא רבא  [אדרא 

קל"ו:) אלף ](דף להטין דּ עיינין, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ כסוּ תא
בּ גבינין  דּ מתאחדן  רבּ וֹ א, מאה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְואר בּ ע
דּ עּת יק  דּ עינא ואׁש גחוּ תא כּ סוּ תא. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אינהוּ 
אינּ וּ ן  דּ ס לּ קין  וּ ב ׁש עתא עלייהוּ . ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִיוֹ מין

IIתהלים IIזוהר 
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ולחצנוּ :כה ענינוּ  ּת ׁש כּ ח תסּת יר פני% דּ בקהכולּמ ה נפׁש נוּ  לעפר ׁש חה כּ י ¨¨¨¤©§¦¦§©¨§¥§©£¥¦¨¨¤¨¨©§¥¨§¨

בּ טננוּ : חסדּ %:כזלארץ למען וּ פדנוּ  לּ נוּ  עזרתה קוּ מה ¨¨¤¦§¥¨¤§¨¨¨§¥§©©©§¤

מ0נתי ּה , דּ אּת ער  כּ מאן אתחזי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְכּ סוּ תא,
ּפ קיחא, לעינא וחמאן  עינוֹ י, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְואתּפ ּק חן
הדא טבא, דּ עינא חוּ ורא בּ חד ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואתסחן

דכתיב, ה)הוּ א השירים  בּ חלב.(שיר  ר וֹ חצוֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
קדמאה דּ לעי לּ א בּ חוּ ורא בּ חלב. (נ"אמאי ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

טבא) דעינא קדמאה  ׁש עתאבחוורא וּ בההיא .ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
דּ רחמי. אׁש גּ חוּ תא כך אׁש ּת כח ובגין (ס"א  ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ויתסחון עינוי , דיפקח  בגין סלקא  דישראל  צלותא 

חוורא) דּ וד ,בההוא צלּ י  דּ א מד )ועל (תהלים ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
הקיצה  יי ּת י ׁש ן לּמ ה עינוֹ י ,עוּ רה דּ יפקח . ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

זימנא וכל חוּ ורא. בּ ההוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויתסחוּ ן
דּ דינין, מאריהוֹ ן כּ ל מתּפ קחן, לאו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְדּ עינוֹ י
ׁש לטין  עּמ ין וּ ׁש אר  לישׂ ראל, להוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַכּ פיין
יתסחן  עינוֹ י , דּ יפקח וּ בזמנא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָעלייהוּ .
ואסּת חר ישׂ ראל. על ורחמי  טבא , ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ עינא

ואתזהר ) בּ ׁש אר(ס"א  נוּ קמין ועביד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵעינא,
דכתיב, הוּ א הדא לה)עּמ ין . העירה(תהלים ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

בּ ההיא לאתסחאה העירה: ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהקיצה.
לאינּ וּ ן  נ וּ קמין למע בּ ד הקיצה: ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִחוּ ורא.

ל וֹ ן.דּ כפיין  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ידידת:אמה ׁש יר משׂ כּ יל קרח לבני ׁש נּ ים ׁש  על דּ ברבלמנצּ ח לבּ י רחׁש  ©§©¥©©Ÿ©¦¦§¥Ÿ©©§¦¦§¦Ÿ¨©¦¦¨¨

רעה אשה  לו שיש  מי 

וגו' לבי רחש שושנים... על א)למנצח  מה ]:(מה לפרק תהלים רעה[שימוש אשה לו  שיש  למי .
גופך. ומשח זית שמן על אותו  אמור

IIתהלים IIשימוש

ּכפּול ׁשיר  - ה ּׁשירים ִִִִַָׁשיר

מ שׂ ּכ יל למנצּ ח  קרח לבני  ׁש וֹ ׁש נּ ים  על ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ידידת א)ׁש יר  פ ':(מה, חדש [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌

סג .)חקת  את](דף  לוֹ  רמז דּ וד וּ ראה, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
קדׁש  ה0ירים ׁש יר  ׁש ל הזּ וֹ  ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת
הגּ יע  ׁש ֹּלא אלּ א קרח, בּ ני  יד על ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָקדׁש ים

כּ תוּ ב כּ # מ0וּ ם ׁש נּ אמר . מה)ה זּ מן (תהלים  ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש יר משׂ כּ יל קרח לבני ׁש וֹ ׁש נּ ים על ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַלמנ צּ ח

ּפ יהוּ ,ידידת  נׁש יק וֹ ת אלּ וּ  - ׁש וֹ ׁש נּ ים על . ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אחר, דּ בר  ׁש וֹ ׁש נּ ים. שׂ פתוֹ תיו ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראוֹ ת
ׁש התחבּ ר וּ  ׁש נים ׁש ׁש  א לּ וּ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַׁש וֹ ׁש נּ ים
ה0ביעית ׁש היא הזּ וֹ , האד ּמ ה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌3◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַבּ 0וֹ ׁש נּ ה
העּת יק  ׁש ל  ׁש פע זה - משׂ כּ יל  הכּ ל. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶׁש ל
הזּ וֹ , בּ 0עה להם ׁש ּמ ׁש ּפ יע  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
אוֹ תם מ 0וּ ם נפרדים, וֹלא יחד  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ ׁש בים
ׁש יר נפרדים. וֹלא הר וּ ח, בּ דבקוּ ת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְנׁש יק וֹ ת
ׁש יר ׁש נּ קראת הזּ וֹ , ל 0ירה רמז - ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְידי דּ ת
ׁש יר וכאן ה0ירים, ׁש יר כּ אן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָכּ פוּ ל .
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אחד. והכּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְידי דּ ת,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  דּ וֹ דים. נקראים י שׂ ראל  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כנסת

ה) ׁש יר(שיר  כּ # מ0וּ ם דּ וֹ דים. וׁש כר וּ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְׁש תוּ 
זה, את מׁש בּ ח וזה דּ וֹ דים. ׁש הם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְידי דּ ת,
כּ נסת ׁש 0ם וּ כמוֹ  זה. את מׁש בּ ח ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
ראוּ י , ׁש כּ # הּת ׁש בּ חת, התחילה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
התחילה היא כּ אן אף י0קני, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

את הּמ ל#.ל ׁש בּ ח ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

טֹוב ּדבר  לּבי  ִִַָָָרחׁש

וגו'רחׁש  טוֹ ב  דּ בר ב )לּב י  חדש:(מה , [זוהר ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

חקת  סג .)פ' החיּ ה](דף  זוֹ  - לבּ י  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָרחׁש 
טוֹ ב  דּ בר לבּ י. ׁש נּ קראת בּ לּ ילה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ ח ׁש ת 
עּמ ּה , יתחבּ ר  ׁש הּמ ל# ברצוֹ נּה  ׁש ע וֹ לה -ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
נ ּת נה ׁש ֹּלא מ0וּ ם אחר, דּ בר טוֹ ב. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
מ0וּ ם רחׁש , אמר  לגלּ וֹ ת, רׁש וּ ת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְלוֹ 
ואפלּ וּ  בּ לבּ וֹ , ה זּ ה  הדּ בר את לוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ רחי ׁש ה
אלּ א לרחׁש , רׁש וּ ת ל וֹ  נּת נה ֹלא  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ פתוֹ תיו

לבּ י  רחׁש  הּט עם מה אחר, דּ בר ?בּ לבּ וֹ . ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
לדבּ ר, יכ וֹ ל ֹלא ק וֹ ל בּ ֹלא ׁש דּ בּ וּ ר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
ֹלא כּ אן עד ד בּ וּ ר, ׁש נּ קרא הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהלּ בּ "י
ל ּה  וּ בנה הּמ ל# ׁש ֹלמה ׁש בּ א עד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנׁש למה,
הכּ ל , על יתר בּ גדל נׁש למה והלּ בנה  ֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַבּ ית,
ׁש עה וּ באוֹ תּה  הּק וֹ ל . עּמ ּה  ׁש התחבּ ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
בּ ּק וֹ ל . נׁש למה ׁש הרי  לדבּ ר, רׁש וּ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנּת נה
מ0וּ ם הּמ ל #, עם בּ ׁש למוּ ת ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְויׁש בה

בּ  בּ יתׁש הוֹ ציאה והתקינה לעוֹ לם, חכם ן ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
עּמ ּה , מדוֹ רוֹ  שׂ ם הּמ ל # אז ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַלּמ ל#.
מנּ ׁש יקוֹ ת י 0קני  ואמרה לדבּ ר, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהתחילה

◌ִּפ יהוּ .

יׁש בהאבל  ֹלא אז עד דוד, בּ ימי כּ עת ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ודּ אי  לבּ י  רח ׁש  כּ # מ0וּ ם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למ וּ ת.
טוֹ בים. וֹלא ט וֹ ב, כּ עת  ההוּ א. הּט וֹ ב ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר
טוֹ בים ודּ אי  אז קוֹ ל , עּמ ּה  ׁש התחבּ ר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

ׁש כּ תוּ ב טוֹ ב, נקרא הצּ דּ יק א)בּ כּ ל. (ישעיה ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
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מהיר: סוֹ פר עט לׁש וֹ ני למל� מעשׂ י אני אמר מבּ ניג טוֹ ב הוּ צקיפיפית אדם Ÿ¥¨¦©£©§¤¤§¦¥¥¨¦¨§¨¦¨¦§¥¨¨©

נקראת היא אף טוֹ ב. כּ י צדּ יק ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִאמרוּ 
ז)טוֹ בה , וּ כׁש נּ קרב וּ ,(קהלת חכמה. ט וֹ בה ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌

אז נׁש יק וֹ ת, בּ אוֹ תן כּ אחד א)התחבּ רוּ  (שיר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש ניהם דּ וֹ דים הם מיּ ין, דּ די# טוֹ בים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ִכּ י
הם וּ מתי  ידידּ ת. וכאן דּ וֹ דים, כּ אן ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד.

היּ ין טוֹ בים ׁש ל מּמ נּ וּ  כּ ׁש נּ ׁש קים מיּ ין, ? ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב  זה ועל ההוּ א. ה)המׁש ּמ ר ׁש תוּ (שם ַ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

צריכוֹ ת הנּ טיע וֹ ת ׁש הרי  דּ וֹ דים. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוׁש כרוּ 
העלי וֹ נה, האם  העמק , ה נּ הר מן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהׁש קאה
מהיּ ין  בּ ראׁש וֹ נה אוֹ תם הׁש קתה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ב )ההוּ א. ּת חת(שם שׂ מאלוֹ  ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌
טוֹ בים. ׁש מני # לריח כּ # ואחר ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְלראׁש י,
ה0מן  וזהוּ  ּת חבּ קני. וימינוֹ  ׁש כּ ת וּ ב ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מהאם. לוֹ  ׁש 0וֹ פע ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַהּט וֹ ב,

קלג ) על (תהלים יוֹ רד הראׁש  על הּט וֹ ב ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַכּ 0מן
למעלה, הגּ דוֹ ל ה כּ הן זה אהרן. זקן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהזּ קן
אוֹ תוֹ  וּ כ ׁש ּמ גּ יע לעוֹ לם. כּ הן הּמ ל #, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְימין 
נקראים ודּ אי אז אהרן, ׁש ל  לזּ קן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מן
ואז  אברהם, ׁש ל וּ מצּ ד  האם מצּ ד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְׁש מני#,

טוֹ בים. ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְׁש מני #

ׁש ל מה  הּט וֹ ב ה0מן אוֹ תוֹ  ׁש וֹ פע  הּט עם ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
להאיראברהם היּ מין  ׁש ּפ ׁש ט מ0וּ ם ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כּ תוּ ב זה ועל ּט וֹ ב (שם)ללּ בנה, מה הנּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
- ּט וֹ ב מה יחד. גּ ם אחים ׁש בת  נּ עים ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַוּ מה
ׁש כּ תוּ ב  הראׁש וֹ ן, יוֹ ם  הראׁש וֹ ן, האוֹ ר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶזה

א) ט וֹ ב.(בראשית כּ י  האוֹ ר את אֹלהים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
היּ וֹ ם ישׂ ראל. זמיר וֹ ת  נעים זה - נּ עים ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַוּ מה
ׁש האוֹ ר כּ מוֹ  ראה, וּ בא הלּ בנה. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרביעי ,
וׁש פע  ׁש למוּ ת, נתן הראׁש וֹ ן בּ יּ וֹ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא
- בּ וֹ  מתנהג הזּ ה ׁש העוֹ לם לאוֹ ר אוֹ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
לבּ ת אוֹ ר נתן הראׁש וֹ ן האוֹ ר  אברהם, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאף
יד ּה  ׁש על  הרביעי , היּ וֹ ם הּמ ל#, ׁש ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ וֹ 

העוֹ לם חסד מתנהג ׁש ל חוּ ט כּ ן ועל הזּ ה . ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
וכאׁש ר מאוֹ רוֹ . להאיר עליו, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָמׁש וּ #
מתגּ דּ ל  הוּ א לימין, ויוֹ ׁש בת עּמ וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רת

ֹ◌ַבּ כּ ל .

יפיפית ּכת ּוב  ׁשעליו מׁשה  ׁשל  חלקֹו ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹא ׁשרי
ּכן  על ּבׂשפתֹותיְך חן הּוצק אדם ְְְִִֵֵֵֶַַָָמּבני 

לעֹולם אלהים  ְְֱִֵַָֹּברכְך

ּב שׂ פתוֹ תי  יפיפית חן  ה וּ צק אדם מּב ני ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

לע וֹ לם אֹלהים ּב רכ  ּכ ן  (מה,על ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בא :ג) פ ' שמות  ל"ז :)[זוהר הנּ אמן.](דף ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַבּ נּ ביא
כּ תוּ ב  ׁש עליו מׁש ה, ׁש ל חלקוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
על  בּ שׂ פתוֹ תי # חן הוּ צק אדם מבּ ני  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיפיפית
צּ דק  אהבּת  לעוֹ לם. אֹלהים בּ רכ # ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵכּ ן
אֹלהי# אֹלהים מׁש ח# כּ ן על רׁש ע ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּת שׂ נא
- אדם מבּ ני  יפיפית מחברי #. שׂ שׂ וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש מן
מנּ ח - בּ שׂ פת וֹ תי# חן הוּ צק  וחנוֹ #. ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִמ0ת
- אֹלהי# אֹלהים מׁש ח# כּ ן על ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָוּ בניו.
מיּ עקב. - שׂ שׂ וֹ ן ׁש מן ויצחק. ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמאברהם

נביאים. מ0אר - ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵמחברי#

וגו'יפיפית  אדם ג)מּב ני פ ':(מה, חדש [זוהר ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

סג .)חקת  החברים](דף  ּפ רׁש וּ ה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי
- בּ עליוֹ נים נתיּפ ית טו)בּ אברהם: (בראשית ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

בּ ּת חּת וֹ נים נתיּפ ית ל #. מגן כג )אנכי (שם ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש ּת י  יפיפית, לכ# אּת ה. אֹלהים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְנשׂ יא
- בּ שׂ פתוֹ תי# חן הוּ צק כּ לוּ לוֹ ת . ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִתׁש בּ חוֹ ת

יח) בּ רכ#(שם כּ ן על ה וֹ אל ּת י. נא ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִהנּ ה
- לעוֹ לם כד )אֹלהים את(שם בּ ר# וה' ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌

הזּ ה הּפ סוּ ק וּ ראה , בּ א אבל בּ כּ ל. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
העלי וֹ ן. הּמ ל# כּ נגד  עליוֹ ן, סוֹ ד בּ וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵיׁש 
בּ ּמ חנוֹ ת למעלה יפיפית לוֹ , ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י
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אֹלהים בּ רכ% כּ ן על בּ שׂ פתוֹ תי% גּ בּ וֹ רד לעוֹ לם:'חן יר� על חרבּ % חגוֹ ר ¥§§§¤©¥¥©§¡¦§¨£©§§©¨¥¦

וּ למּט ה לפני #. ׁש ּמ ׁש בּ חים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים,
בּ חצוֹ ת ׁש עוֹ מדים אמת צ דּ יקי  ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם
בּ ׁש עה בּ שׂ פתוֹ תי#, חן הוּ צק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה.

היכלי  בּ ׁש ערי וּ מּק י ׁש  קוֹ רא (שירה)ׁש א ּת ה ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
- אחוֹ תי  לי ג )ּפ תחי בּ רכ!(מה, כּ ן על ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

אוֹ ת#אֹלהים  מעּט רת העליוֹ נה האם . ֱ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
אוֹ תוֹ  מ0וּ ם לעוֹ לם, עליוֹ נוֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עטרוֹ ת
ׁש ה וּ א אמר וּ בׁש בילּה  האחרוֹ ן, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

לּה . ◌ָ◌ִ◌ֵמאיר

ׁש כּ תוּ ב דּ בר למעלה  ימין זוֹ  לעוֹ לם אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
קי) וכל (תהלים  לעוֹ לם. כהן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ַאּת ה

וּ ב  בּ וֹ , ׁש וֹ רים הּט וֹ ב וה0מן ארנוּ הבּ רכוֹ ת  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
הזּ ה כּ ׁש הכּ ן כּ ן, על כּ תוּ ב זה ועל  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ .
ׁש ּמ תרחקת בּ זמן אבל למעלה. ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רת

כּ תוּ ב  מה העוֹ לם, זה  על מּמ נּ וּ  י ׁש אג ׁש אג ? ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌
מ ּמ נּ וּ  ׁש נּ מנעוּ  מ0וּ ם הגּ בירה , זוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָנוהוּ ,
נוהוּ  כּ אׁש ר אלּ א בּ וֹ , ׁש וֹ רים ׁש ֹּלא  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת,

ׁש כּ ת וּ ב וזהוּ  עּמ וֹ . מתחבּ רת כה)הזּ וֹ  (ירמיה ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
נוהוּ  על יׁש אג כּ תוּ בׁש אג זה  כּ נגד  א)? (שיר  ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

טוֹ בים. ׁש מני# לריח מיּ ין דּ וֹ די# טוֹ בים ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִכּ י
הּט עם לעוֹ לם.מה אֹלהים  ׁש בּ רכ# מ0וּ ם  ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נר וּ צה  אחרי# כּ תוּ ב (שם)מ ׁש כני זה כּ נגד , ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ד ) גּ בּ וֹ ר(מה, יר ! על  חר בּ ! זוֹ חגוֹ ר (ישעיה. ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

מן לד ) להּפ רע דם, מלאה לה' ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶחרב 
מלמעלה. ּפ רוּ ד ל ּה  ׁש גּ וֹ רמים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים,
העוֹ לם, על לרחם אלי # אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵקרבּת 
עּמ וֹ , וּ כׁש ּמ תקרבת כּ אחד . ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְותתבּ 7מוּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  והדר . בּ הוֹ ד  קד )מתלבּ ׁש  (תהלים ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לבׁש ּת  והדר הּט עםהוֹ ד וּ מה מ0וּ ם. ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש התחבּ ר מ0וּ ם התגּ דּ ל ׁש עה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תּה 
כּ תוּ ב זה ועל  אֹלהינוּ . גּ דל ּת (שם)בּ עיר ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לבׁש ּת  והדר הוֹ ד  לבוּ ׁש יםמאד  בּ אוֹ תם  , ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

העלי וֹ נה. האם עליו ׁש ּפ רשׂ ה כּ ב וֹ ד, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ל
כּ # לו)מ0וּ ם ּפ ע וּ .(בראשית עיר וֹ  וׁש ם הדר ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

בּ תמתי  מהיטבאל עּמ וֹ  כּ ׁש ּמ תחבּ רת ? ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
כן  כּ מ וֹ  ודּ אי. והדר # הוֹ ד # זה, ועל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַמטרד.

א) דּ די#(שיר  נזכּ ירה בּ # ונשׂ מחה ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָנגילה 
ואת אוֹ ת# ׁש ּמ ׁש קה האם ׁש ל  ה0פע ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִמיּ ין .

ודּ אי . והדר# ה וֹ ד# הוּ א וזה ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַהכּ ל,

לּדר ְך ׁשּיֹוצא מי - ּגּבֹור ירְך על  חרּבְך ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָחגֹור
ויז ּדרז רּבֹונֹו ׁשל ּבתפּלה עצמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָיתּקן
לּדרְך, יצא ׁשּלא עד ּוב ּקׁשֹות ְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבתפ ּלה
ּפעמיו לדרְך וי ׂשם יהּלְך לפניו צדק ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכּכתּוב

והדר חגוֹ ר הוֹ ד  גּ ּב וֹ ר יר  על  חרּב   ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

ד ) ויחי :(מה, פ' ח "א  רמ:)[זוהר ](דף 

אניּ ת לחוֹ ף והוּ א י ׁש כּ ן י ּמ ים לחוֹ ף ֹ◌ִ◌ֳ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְזבוּ לוּ ן
ּפ תח,ויר אבּ א ר בּ י  וגוֹ '. מה)כתוֹ  (תהלים  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

והדר! הוֹ ד! גּ בּ וֹ ר  יר ! על  חרבּ ! וכי חגוֹ ר  . ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
בּ זה וּ להזדּ רז זין כּ לי לחגר והדר הוֹ ד ?זה ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

בּ ּת וֹ רה קרב וע וֹ ר # בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי
ׁש בח  זהוּ  - בּ ּה  עצמוֹ  רבונו]וּ מזרז זהוּ [של , ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

חרבּ # חגוֹ ר א וֹ מר ואּת ה והדר, אלּ א ?הוֹ ד ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
נתן  הּק ד ׁש  בּ רית אוֹ ת  הדּ בר , ׁש עּק ר ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי 
אדם  בּ בני אוֹ תוֹ  ור ׁש ם הוּ א בּ ר וּ ! ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ פגם  אוֹ ת וֹ  יפגּ מוּ  ו ֹלא אוֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש מרוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די 
אוֹ תוֹ , ׁש ּפ וֹ גם וּ מי הזּ ה , הּמ ל! רׁש ם ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶאת

נגדּ וֹ  ע וֹ מדת כו)הרי נקם(ויקרא נקמת  חרב  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
ׁש נּ ר ׁש ם הּק דוֹ ׁש  הבּ רית נקמת לנקם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ רית,
לׁש מר ׁש רוֹ צה וּ מי אוֹ תוֹ . ּפ וֹ גם והוּ א ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְבּ וֹ ,
כּ נגדּ וֹ  וישׂ ים עצמ וֹ  ויתּק ן יזדּ רז זה, ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
החרב  את אוֹ תוֹ  ּת וֹ קף ׁש היּ צר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ׁש ּפ וֹ גם מּמ י  להּפ רע היּ ר#, על ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ מדת
גּ בּ וֹ ר. יר # על חר בּ # חגוֹ ר ואז זה, ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמקוֹ ם

IIתהלים IIזוהר 
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הוֹ ד# כּ # ועל נקרא. וגבּ וֹ ר הוּ א, ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִגּ בּ וֹ ר
גּ בּ וֹ ר יר# על חר בּ # חגוֹ ר  אחר  דּ בר  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַוהדר#.
ׁש ל  בּ תפלּ ה עצמ וֹ  יתּק ן ל דּ ר#, ׁש יּ וֹ צא מי  -ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
עלי וֹ נה, חרב הזּ ה, בּ צּ דק ויזדּ רז ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִר בּ וֹ נוֹ 
ל דּ ר #, יצא ׁש ֹּלא עד וּ בּק ׁש וֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ תפלּ ה

פה)כּ כּ תוּ ב וישׂ ם(תהלים יהלּ # לפניו צדק ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ּפ עמיו. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְלדר#

לׁשמר קדֹוׁש רׁשם א ֹותֹו על - יר ְך ְִֵֶַַָָֹֹעל 
ּגּבֹור נקרא  אז א ֹותֹו ׁשמר  ואם  ְְִִִַָָָא ֹותֹו.
ּבלבּוׁשיו א ֹות ֹו מלּבי ׁש ה ּוא ּברּוְך ְְְִִַַָָָוה ּקד ֹוׁש

והדר חגוֹ ר הוֹ ד  גּ ּב וֹ ר יר  על  חרּב   ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

ד ) בשלח :(מה, פ ' ח"ב ס"א .)[זוהר ](דף 

יה וּ דה, רבּ י אמר ׁש 0נינוּ . כּ מוֹ  ה וֹ ל# ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְוזה
ׁש כּ תוּ ב זּ ה מה)מה על(תהלים  חר בּ ! חגוֹ ר ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌

והדר! הוֹ ד! גּ בּ וֹ ר מי יר! כּ ל אלּ א, . ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
החרב  ּפ חד  את ושׂ ם עצמוֹ  את ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּמ זרז 
זּ ה מה - יר# על כּ נגדּ וֹ , החזקה  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַה0נוּ נה

יר # ׁש נּ אמרעל כּ מוֹ  הּק ד וֹ ׁש , הר ׁש ם זהוּ  ? ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
כד ) דּ בר(בראשית ירכי. ּת חת יד# נא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִשׂ ים

את וּ תקף  זרז כּ לוֹ מר, - חרבּ # חגוֹ ר ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַאחר
על  יר#, על חרבּ #, ׁש הוּ א ׁש לּ #, הרע ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַהיּ צר
ׁש מר ואם אוֹ ת וֹ . ל ׁש מר  קד וֹ ׁש  רׁש ם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹאוֹ תוֹ 
ה וּ א בּ רוּ # וה ּק דוֹ ׁש  גּ בּ וֹ ר , נקרא אז ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ 

וּ מ בּ לב וּ ׁש יו. אוֹ תוֹ  ׁש ל מלבּ י ׁש  לבוּ ׁש  הוּ  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ה וּ א בּ ר וּ # ונצחהּק דוֹ ׁש  הוֹ ד ,(והדר )? ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

קד )ׁש כּ תוּ ב  לבׁש ּת (תהלים והדר אף הוֹ ד  . ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ ּמ ל# האדם נדבּ ק ואז והדר#. הוֹ ד# ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָכּ אן

כּ ראוּ י .הּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וענוה והדר2 אמת דּ בר על רכב צלח ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

וגו' ה)צדק חקת:(מה, פ' חדש [זוהר ֶ◌ֶ◌

סג .) ונאוה.](דף אני ׁש חוֹ רה זה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 
את לדוּ ן  חרב  כּ ׁש נּ קראת ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה,
וכעת, ׁש חוֹ רה. ודּ אי  נקראת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
נאוה. נקראת  בּ ענוה, למעלה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ קרבת
אלּ וּ  - ירוּ ׁש לים  בּ נוֹ ת בּ כּ ל. ודּ אי  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָנאוה
גּ דוֹ לוֹ ת עלי וֹ נוֹ ת חיּ וֹ ת עשׂ רה ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ּת ים
ׁש היוּ  על  בּ ׁש למוּ ת. וכלּ ן כּ #, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראוֹ ת
כּ עת הן חזרוּ  קדר, בּ אהלי בּ גּ ל וּ ת ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָכּ עת
כּ יון  ראה, וּ בא ודּ אי . ׁש למה  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִכּ יריע וֹ ת
בּ ּה , ׁש היה מהדּ ין החזרה ההיא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש החרב
מעשׂ יהם, את הע וֹ לם בּ ני  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הכׁש יר וּ 
עם והתחבּ רה  אמת, דּ בר דבר, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנעשׂ תה
והכּ ל  בּ כּ ל , צדק ואזי בּ ענוה . ואמת ֹ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת.
אמת אמת. דּ בר  בּ ראׁש  הּס וֹ ף ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאחד .

ׁש כּ ת וּ ב קיט )בּ ראׁש , דּ בר #(תהלים ראׁש  ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌
סוֹ ף  דבר #, ׁש נּ קרא אוֹ תוֹ  ׁש ל הראׁש  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֱאמת.
ענוה בּ ּס וֹ ף , הראׁש  אמת. נקרא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רג וֹ ת,
בּ כּ ל . והתח בּ ר וּ  נכללוּ  פרוּ ד, בּ ֹלא ֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶצדק

הּס וֹ ף, צדק  הראׁש , כב )ענוה עקב (משלי ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ה'. יראת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲענוה

וגו'ותוֹ ר2 ימינ# ה)נוֹ ראוֹ ת זה(מה , - ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
מ0וּ ם חלקים, ׁש ני ׁש נּ טל ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב,

ׁש כּ תוּ ב  לע וֹ למים, בּ יּ מין (בראשיתׁש נּ דבּ ק ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
הּמ קל וֹ ת.ל ) על אׁש ר הלּ בן  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמח0ף

כּ יריעוֹ ת החזר ה כּ ל ההיא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַוּ ב0עה
התעוֹ רר היּ מין ׁש צּ ד מ0וּ ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ְׁש ֹלמה,
את לקבּ ל ּפ ׁש וּ טה ה יּ מין ויד  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,
ע ּת ה עד  ׁש הרי בּ תׁש וּ בה. ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַה0בים
וכעת קדר , כּ אהלי בּ חטאיהם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתקדּ רוּ 
ׁש ֹלמה, כּ יריעוֹ ת הם בּ ת ׁש וּ בה, ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש חוֹ זרים
ימינוֹ  בּ עוֹ לם, התע וֹ רר ׁש אברהם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

הּמ ל#.ׁש ל  ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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הּמ ל�:וימינ%: אוֹ יבי בּ לב יּפ לוּ  ּת חּת י% עּמ ים ׁש נוּ נים אֹלהיםזחצּ י% כּ סא% §¦¤¦¤§¦©¦©§¤¦§§¥§¥©¤¤¦§£¡¦

ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש יׂשראל על ּדין נגזר ְְִִִִֵַַָָָָאם
ּכׁשחֹוזרים - האּמֹות ׁשאר על א ֹותֹו ְְְִִֶַָָֻמֹוריד 

ּבתׁשּובה ְְִִֵָָיׂשראל

ו )ׁש נ וּ נים חצי 2 חקת :(מה , פ' חדש (דף[זוהר ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

כּ ׁש רדף ]סג .) אברהם, על ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵּפ ר ׁש וּ ה
כּ ׁש נּ חלקוּ  בּ לּ ילה , הּמ לכים אוֹ תם כּ ל ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחר
הּמ לכים. אוֹ תם והרג הדּ ין, מן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים

ׁש כּ תוּ ב מא)זהוּ  קׁש ּת וֹ (ישעיה  נדּ ף כּ קׁש  ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌
בּ ידיו. נפל וּ  וכלּ ם ׁש לוֹ ם . יעב וֹ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִירדּ פם
חצּ י# הדּ בר. סוֹ ד  את וּ ראה בּ א ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲאבל
בלּ יסטראוֹ ת. ואבני  חצּ ים א לּ וּ  - ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְׁש נוּ נים
ה ּק רב  כּ לי  בּ אוֹ תם העוֹ למוֹ ת את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש דּ נה
ואוֹ תם הגּ בירה. בּ ידי  הפקיד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הּמ ל#
ׁש נוּ נים ודּ אי הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִחצּ ים
יצחק, ׁש ל צדּ וֹ  ה0ני, היּ וֹ ם ׁש ל  מצּ דּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִֹ◌ַבּ כּ ל ,
לדוּ ן  לר ׁש עים דין  י וֹ צא ׁש ּמ ּמ נּ וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

זה ועל ו)אוֹ תם. י ּפ ל וּ (מה , ּת חּת י ! עּמ ים ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אוֹ תםבּ ל"ב ׁש ּמ ּפ ילה הדּ ר גּ ה וּ מי  הדּ רגּ ה. ? ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מעשׂ י  על ׁש התמ נּ תה ל"ב, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת
הּמ ל#. אוֹ יבי ׁש הם  על אוֹ תם ודנה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

א)זהּכ נגד ׁש חרחרת.(שיר  ׁש אני ּת ראני אל  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌3◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
הּט עם ׁש התלבּ ׁש ּת י מה מ0וּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לבניה ואוֹ מרת  העוֹ לם. את לדוּ ן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְבדין
ּת ראני . אל  הבּ ית , בּ תוֹ # אליה ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּק רבים

לכם,ו דּ אי, ׁש נּ תּת י בּ ּת וֹ רה הׁש ּת דּ לּת ם אם ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
לי ּת גרמוּ  תׁש ּת דּ לוּ , ֹלא ואם תפחד וּ . ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְֹלא
אּמ וֹ ת  את ל ׁש מר  בי, נחרוּ  אּמ י  ◌.◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש בּ ני

ׁש ם  ׁש ּת ת ּפ זּ רוּ  בּ ׁש בילכם זההעוֹ לם ועל . ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  י שׂ ראל , על הדּ ין נגזר אם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵהעירוּ ,
האּמ וֹ ת, ׁש אר על א וֹ ת וֹ  מוֹ ריד הוּ א ◌3◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָבּ רוּ #
ֹלא ואם בּ ת ׁש וּ בה. ישׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש חוֹ זרים

וא וֹ כלים האּמ וֹ ת , ׁש אר  בּ ין  יוֹ רדים  ◌ִ◌ְ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְחוֹ זרים,
אחר דּ בר וּ בשׂ ר. עצם ו)אוֹ תם בּ לב(מה , ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

הּמ ל! מל!-אוֹ יבי  ׁש התמנּ ה אברהם, זה ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
עליו  הסכּ ימוּ  הא ּמ וֹ ת וכל  הע וֹ לם , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌.◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַעל 
וכל ׁש וה. בּ עמק עליהם, מל! ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 

אוֹ תם  הרג הלּ ילה חצּ י#שׂ וֹ נאיו , אחר דּ בר . ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
עּמ ים דּ ין. לעשׂ וֹ ת עתידים ׁש הם - ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְׁש נוּ נים
ׁש אר מצּ ד ׁש בּ אוּ  א לּ ו - יּפ ל וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַּת ח ּת י #
כּ ׁש אוֹ תּה  הנּ חׁש . צד  יּפ לוּ , ּת חּת י# ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים,
עליו, התעוֹ ררה צפוֹ ן צד ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה0להבת
כּ חוֹ . ונׁש בּ ר העלי וֹ ן, היּ ם בּ עמק נ וֹ פל ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵהוּ א

נ  העּמ יםוּ כׁש כּ חוֹ  ׁש אר  ׁש ל  הכּ ח ׁש בּ ר, ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
מי  הּמ ל#. אוֹ יבי ׁש הם מ0וּ ם  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ ר,

בּ כּ ל .הּמ ל# הּמ ל# ישׂ ראל, זה ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֹ

ועדּכ סא 2 עוֹ לם ז)א ֹלהים חדש:(מה, [זוהר ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

חקת סג .)פ ' כּ #,](דף  אמר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָעליה
ואוֹ מרת לבעלּה , ׁש התעוֹ ררה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְכּ א0ה
אוֹ תם ׁש הרי  עּמ #. להתחבּ ר רוֹ צה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִאׁש ּת #
מן  אבדוּ  זוּ וּ גנוּ  את ׁש הפריד וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים
ר וֹ צה וכעת דּ ין. בהם וע שׂ יתי ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
ה ּמ קוֹ ם עם האחרוֹ ן הע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תחבּ ר
ׁש בט מיׁש ר  ׁש 0בט מ0וּ ם  ועד, ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
כּ סא# ׁש עשׂ ה הדּ ין ׁש אוֹ תוֹ  ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַמלכוּ ת#,
ׁש יּ וֹ צא אמת, דין ה וּ א  העוֹ לם, ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ רׁש עי

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י ׁש ר, ׁש נּ קרא לב )מּמ קוֹ ם (דברים ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
זה ועל יׁש ר, נקרא והכּ ּס א הוּ א. וי ׁש ר  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
דּ בר נקרא. זה מיׁש וֹ ר  ׁש בט מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ צא 
הּמ ׁש יח, הּמ ל# זה - מי ׁש ר ׁש בט  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַאחר
העוֹ לם. ר ׁש עי את  להוֹ כיח ׁש בט ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

ׁש כּ ת וּ ב מט )זהוּ  ׁש בט(בראשית  יסוּ ר ֹלא ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
מי ׁש ר מיּ שׂ ראל. ׁש בט וקם  וכתוּ ב ֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמיהוּ דה,

יא)- ארץ.(ישעיה לענוי בּ מיׁש וֹ ר ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוהוֹ כיח
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מלכוּ ת%:' ׁש בט מיׁש ר ׁש בט ועד עלחעוֹ לם רׁש ע וּת שׂ נא צּ דק אהבּת  ¨¨¤¥¤¦Ÿ¥¤©§¤¨©§¨¤¤©¦§¨¤©©

כּ תוּ ב  זה על - מלכוּ ת# כד )ׁש בט וקם(במדבר  ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הּט עם מה בּ עוֹ לם. לעוֹ רר בּ י שׂ ראל, ?ׁש בט ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

לעוֹ לם. חכם טוֹ ב בּ ן ל# הוֹ ציאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
לּמ ל# הגּ בירה מׁש בּ חת הזּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְוה0בח
ֹלא ה כּ ל. על ישׂ ראל ׁש ל הראׁש  ֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלהרים

ׁש כּ תוּ ב מ 0וּ ם - ׁש בט פט )יס וּ ר  כּ סאוֹ (תהלים ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌
נגדּ י .כּ -מ ׁש  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

מּׁשּום אהבי הּטעם מה  אהבי  ְֲֲִִִַַַַָָָֹֹאברהם
לעׂשֹות ׁשאהב הינּו – ּצדק  אהב ּת ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּכתּוב 

וחסד ְֶֶָָָצדקה 

ר ׁש עאהבּת  וּת שׂ נא  ח)צּ דק ח "א(מה , [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

לך לך עז .)פ' אברהם](דף ראה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
והתקרב. ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אל  לקרב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָרצה 

ׁש כּ תוּ ב ח)זהוּ  וּת שׂ נא (מה, צּ דק  אהב ּת  ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ר ׁש ע,רׁש ע  ושׂ נא צדק ׁש אהב מ0וּ ם  . ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

כּ תוּ ב זה ועל  לצדקה, מא)התקרב (ישעיה  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אהבי  הּט עם מה  אהבי . מ0וּ םאברהם ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ִ◌

ׁש אהב  האהבה צּ דק. אהבּת  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
בּ נ  מ כּ ל הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את י אברהם ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

רחוֹ קים והם לב, א בּ ירי ׁש הי וּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶדוֹ רוֹ ,
ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמצּ דקה,

ּבּצדק ׁשאחּוזים  יׂשראל אּלּו - ּצדק ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאהב ּת

ח)צּ דקאהב ּת  חקת :(מה, פ' חדש (דף[זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

אהבת #,]סג .) הזּ וֹ , ׁש הצּ דק ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
למעלה ׁש בּ התחבּ ר וּ ת קטנּ ה, אהבה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִהיא
בּ התחבּ רוּ תּה  גּ ם הוּ א ואף גּ דוֹ לה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַנעשׂ ית

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  גדוֹ ל . ה וּ א  מח)עּמ ּה  גּ דוֹ ל(שם ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אֹלהינוּ  בּ עיר מאד  וּ מהלּ ל  זהה' ועל . ְ◌.◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

האהבה בּ דברי הגּ בירה אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶמוֹ ׁש כת

- זה  כּ נגד א)הלּ לוּ . ׁש אהבה(שיר  לּ י  הגּ ידה ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
ֹלא אם בּ #. נפׁש י אהבת ׁש כּ ל אּת ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י .

העוֹ לם את ּת רעה אי # עּמ י, אי#תתחבּ ר  ? ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ואת אוֹ ת# העליוֹ ן, מהעמק נפׁש # את ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָּת זוּ ן

הבּ רכוֹ תהאחרים ׁש וֹ ר וֹ ת אין ׁש הרי  ? ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ נקבה. זכר ׁש ל בּ מק וֹ ם אלּ א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 

כּ עטיה  אהיה  אהיה(שם)ׁש לּ מה אי # . ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
בּ ני  מזוֹ ן מּמ נּ י כּ ׁש ּת וֹ בעים ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ בוּ ׁש ה,
מּמ ׁש . ה' עדר  חברי #, עדרי ׁש הם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָהאבוֹ ת,
ׁש לּ #. הכּ ּס א זה - צּ דק אהב ּת  כּ # ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמ0וּ ם
דּ בריה ׁש כּ ל ה0פחה, צד זה - ר ׁש ע  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּת שׂ נא

העוֹ לם. על לח יּ ב ועוֹ מדת  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ חוֹ בה ,

אהב ּת דּ בר - אחד  ׁש ה כּ ל גּ ב על אף אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ צּ דק  ׁש אח וּ זים ישׂ ראל אלּ וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶצּ דק,

ׁש כּ תוּ ב  חלקם, והיא א)הזּ ה, אהבּת י (מלאכי ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לר בּ וֹ ת יעקב . את ואהב וכוּ ', ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶאתכם
בּ ׁש עה בּ ּה  ׁש אוֹ חז צדק, ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהדּ רגּ ה
ׁש כּ ל  ע שׂ ו, זה - רׁש ע וּת שׂ נא יעקב. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
נח ׁש  ר ׁש ע, ׁש ל צד וצ דּ וֹ  בּ ח וֹ בה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עשׂ ו (שם)עקלּ תוֹ ן. ואת ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ׁש מן שׂ נאתי. אֹלהי! אֹלהים מׁש ח! כּ ן על ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

ח)שׂ שׂ וֹ ן  על (מה, ׁש 0וֹ פע  הּט וֹ ב ה0מן זה - ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
זּ ה מה כּ #. ׁש נּ קרא העליוֹ ן , מהצּ ד ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְֹראׁש #

כּ ן  ׁש כּ תוּ ב על זהוּ  צּ דק. ׁש אהב ּת  מ 0וּ ם ? ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
קלג ) אחים(שם ׁש בת נּ עים וּ מה ּט וֹ ב מה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִהנּ ה 

אח ׁש ל התח בּ ר וּ ת - אחים ׁש בת יחד . ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַגּ ם
כּ # מ0וּ ם ישׂ ראל. את לרבּ וֹ ת - גּ ם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צדק .
איכה לעצמ#, - תרעה איכה  לוֹ : ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
ׁש ל  הּק דוֹ ׁש ים העדרים אוֹ תם - ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת ר בּ יץ

העליוֹ נים,יע  האבוֹ ת אלּ וּ  - מחבר # קב. ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
אחר, דּ בר בּ רא ׁש וֹ נה. עּמ # ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחבּ ר וּ 
מׁש ּפ יעים לוֹ , ורעים אחים  ׁש הם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
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אֹלהים מׁש ח% מחברי%:'אֹלהי%'כּ ן שׂ שׂ וֹ ן ואהלוֹ תטׁש מן מר ¥§¨£¡¦¡¤¤¤¨¥£¥¤Ÿ©£¨
שׂ ּמ חוּ %: מנּ י ׁש ן היכלי מן בּ גדתי% כּ ל נצּ בהיקציעוֹ ת בּ יקּ רוֹ תי% מלכים בּ נוֹ ת §¦¨¦§Ÿ¤¦¥§¥¥¦¦¦§§§¨¦§¦§¤¦§¨

אוֹ פיר: בּ כתם לימינ% וּ ביתיאׁש גל עּמ � וׁש כחי אזנ� והּט י וּ ראי בת ׁש מעי ¥©¦¦§§¤¤¦¦§¦©§¦§©¦¨§¥§¦§¦©¥¥

בּ תפלּ תם. רא ׁש וֹ  על ה זּ ה שׂ שׂ וֹ ן ה 0מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
אפרסמוֹ ן  נהרוֹ ת עשׂ ר ׁש נים אלּ וּ  - שׂ שׂ וֹ ן ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש מן 
בּ עוֹ למוֹ ת, שׂ מחה י ׁש  ואז  בּ ּה . ׁש ּמ אירים  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַז#,
העוֹ לם. מן מסּת לּ ק והרגז  בּ ע וֹ למ וֹ ת , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָרצוֹ ן

הּצבעים ּבׁשלׁשת - ּוקציעֹות ואהל ֹות ְְְֲִִִֶַַָָֹֹמר 
ויר"ק א ּד"ם  ְָָָָֹֹלב "ן

ט)ואהלוֹ תמר חקת :(מה, פ' חדש (דף[זוהר ַֹ◌ֲ◌ָ◌

הר]סג .) ׁש נּ קרא אברהם, זה - ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹמר 
זה - קציע וֹ ת יעקב . זה - ואהלוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ַהּמ ר.
הצּ בעים בּ ׁש ֹלׁש ת  - בּ גדּ תי # כּ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק.
אוֹ תם הׁש ּת לּ מוּ  ויר "ק, אדּ "ם לב"ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהלּ לוּ ,

הארגּ מן. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְלבוּ ׁש י 

ּכׂשמחת מרּכבֹותיו מּכל  לפניו  ׂשמחה  ְְְְְְִִִֵַַָָָָָאין
לֹו קרֹובים ׁשהם הּצּדיקים ׁשל  ְְִִִִֵֶֶַַָנ ׁשמֹותם

ׁש ןמן  ט )היכלי  היכלוֹ ת(מה, ׁש בעה אלּ וּ  - ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
שׂ מח וֹ ת הצּ דּ יקים ׁש נּ ׁש מוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים,
שׂ מחה ואז הוּ א, בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  לפני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ הם

ׁש ן  היכלי  נקראוּ  ולּמ ה מ0וּ םלפניו. ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
הזּ וֹ . ל 0"ן זכוּ  בּ ּה , והתחזּ קוּ  בּ ּת וֹ רה ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש זּ כוּ 

שׂ ּמ חוּ ! ט )מנּ י הנּ ׁש מ וֹ ת(מה, עוֹ סקוֹ ת בּ ּמ ה , ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לפני#,הלּ לוּ  ׁש לּ י בּ ּת ׁש בּ חוֹ ת עסוּ קוֹ ת הן ? ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

שׂ מחה  ׁש אין לפני !, ה 8מחה מׁש למת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌.◌ָ◌ְואז 
נׁש מוֹ תם  כּ שׂ מחת מרכּ בוֹ תיו, מכּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלפניו 

לוֹ . קרוֹ בים ׁש הם  הצּ דּ יקים אחרׁש ל דּ בר ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
שׂ ּמ חוּ #, כּ מוֹ מנּ י  לפניו שׂ מחה ׁש אין ודּ אי ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ה-ירים, ׁש יר את ׁש ֹלמה ׁש עשׂ ה ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן 
הּמ ל! אל  הגּ בירה ּת ׁש בּ חת את .וׁש בּ ח ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ּב יּק רוֹ תי  בּ נוֹ ת י).מלכים חדש:(מה , [זוהר  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

חקת  סג .)פ' אוֹ מרים](דף  בּ נוֹ תוּ מה ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
ׁש וּ דּ אי  הּק דוֹ ׁש וֹ ת , הנּ ׁש מוֹ ת אלּ וּ  - ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְמלכים 
מזּ וּ וּ ג הי וּ  הם  ׁש הרי  מלכים, בּ נוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנקראוֹ ת

הּמ לך  עדן ׁש ל גן  זה - בּ י ּק רוֹ תי# והגּ בירה. ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  0בּ רא מה מכּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כבּ ד 

ידיו. נטיע וֹ ת ׁש הם הזּ ה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

וגו'נצבה  לימינ # י)ׁש גל כּ מ וֹ (מה, , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
קי)ׁש נּ אמר ׁש ב (שם  לאדני  ה ' נאם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌3◌ַ◌ִ◌ֵ◌

נדבּ קה למּט ה, כּ # מ0וּ ם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִלימיני.
אהבי , אברהם נקרא כּ # וּ מ 0וּ ם ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אברהם ,
דּ יני  את והוֹ דיע אהבתי בּ וֹ  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ דבּ קה
ה"א ׁש הרי  לבן, זכה וּ בׁש בילּה  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָלעוֹ לם,

לכן. מּק דם עליו ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנוֹ ספה

וגו'בּ כתם י)אוֹ פיר ׁש נּ אמר(מה, כּ מוֹ  , ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
יג ) וּ מתי (ישעיה אוֹ פיר. מכּ תם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְואדם

אוֹ פיר בּ כתם הּמ ל#,היא עם כּ ׁש ּמ זדּ וּ גת ? ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
האם מ צּ ד ׁש ּמ איר בּ ד לּ וּ גים, הכּ תר  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ וֹ רד 

ואז ה גּ בירה. ראׁש  על וׁש וֹ רה (שםהעלי וֹ נה, ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הבּ יתמד ) ׁש הרי בּ ית. לׁש בת אדם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְכּ תפארת

כּ # מ0וּ ם ידּה . על מתנהג הזּ ה העוֹ לם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
אהיה אי # עּמ י, תתחבּ ר ֹלא אם  ל וֹ , ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
קדוֹ ׁש ים עדרים אוֹ תם על ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבצּמ אוֹ ן

ׁש לחני  על ׁש כּ תוּ בׁש ּס מוּ כים  זהוּ  א)? (שיר  ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
חברי#. עדרי  על כּ עטיה אהיה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַׁש לּ מה

וגו'ׁש מעי  וּ ראי יא)בת פ ':(מה, חדש [זוהר  ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

סג .)חקת  הּק דוֹ ׁש ](דף לּה  ּמ ׁש יב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַמה
ה וּ א וּ ראי?בּ רוּ # בת זה,ׁש מעי כּ נגד (שיר . ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

ל#א) צאי  בּ נּ ׁש ים היּ פה ל# תדעי  ֹלא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִאם

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר מה מזמור | לחודש  ח | שני 249ספר

לוֹ :יבאבי�: והׁש ּת חוי אדני� הוּ א כּ י יפי� הּמ ל� ּפ ני�יגויתאו בּ מנחה צר וּ בת ¨¦§¦§¨©¤¤¨§¥¦£Ÿ©¦§¦§©£¦©Ÿ§¦§¨¨©¦

ל ּה  אמר גּ ד יּ תי#. את וּ רעי הצּ אן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ עקבי
עלי וֹ נה, עצה ל# הנּ ה הוּ א: בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הצּ דּ יקים אלּ וּ  - הצּ אן בּ עקבי ל# ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְצאי
את וּ רעי  לפני, בּ הם ׁש התע ּט רּת  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַה0למים
ואוֹ תם אחרי#. ׁש נּ מׁש כים א וֹ תם - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְגּ דיּ תי #
אלקה בּ חטאיהם, יתמ ׁש כּ נוּ  הדּ וֹ ר ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִר ׁש עי
לחטא. יוֹ סיפוּ  וֹלא בּ רצוּ עה, ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תם
ׁש ֹּלא אחרי #, ׁש הוֹ לכים בני# ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְותׁש מרי 
מה ואמת. בּ דין והכּ ל עליהם, ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתמׁש כּ נוּ 

זההּט עם ועל לפני, הן הנּ ׁש מוֹ ת ׁש כּ ל ? ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
יח) ֹלא(יחזקאל ואב האב בּ עוֹ ן י7א ֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵבּ ן 

וּ ראי . בת ׁש מעי  זה, כּ מוֹ  הבּ ן. בּ ע וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִי7א
כּ ׁש יּ שׂ ראל  ה0מיעה, ּת ל וּ יה ׁש בּ # ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִׁש מעי,
הכניסי  ׁש מעי, - לפני  בּ תׁש וּ בה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְחוֹ זרים
ה וּ א הכּ ל ׁש ל  ׁש הּפ תח לפני, ֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְתפלּ וֹ תיהן 
העוֹ לם את להנהיג ביד# מסרּת י הכּ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָבּ #,
מ0וּ ם וּ ראי, בת ׁש מעי כּ ן ועל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ ן .

בּ ארׁש  נקראת אּת  הכּ ל, ׁש ל הּמ ראה אּת  ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
יוֹ ם כּ ל  לעיּ ן ל# יׁש  כּ # מ0וּ ם ר וֹ אי . ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלחי
מעשׂ יו. כּ פי לאדם לתת העוֹ לם, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ י 
את הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא וּ ראה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
הגּ בירה בּ יד  היכל וֹ  את הפקיד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
צ דּ יקים, הע וֹ לם וּ כׁש בּ ני העוֹ לם, על  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלעיּ ן

למעלה. שׂ מחה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶנוֹ ספת

יא)אזנ#והטי  וכן (מה, ה כּ ל. ּת פלּ ת כּ נגד , ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌
הּת פלּ וֹ ת, מכּ ל  היא אף ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָעשׂ תה
כּ ל  ׁש הרי מ0וּ ם ל צּ דּ יק . עטרה  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְלקרב

לצּ דּ יק. העטרה לקרב הן ו ׁש כחיהּת פלּ וֹ ת ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יא)עּמ ! בּ דר #(מה, הוֹ לכים ֹלא ׁש כּ ׁש בּ ני , ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

כּ מ וֹ  מכּ וֹ ת, עליהם להביא ל# יׁש  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְיׁש רה,
כו)ׁש נּ אמר  אני (ויקרא גּ ם אתכם והכּ יתי ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌

אוֹ תם עשׂ י  עּמ #, וׁש כחי כּ ן ועל ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בע.

ׁש יּ ׁש וּ בוּ  עד העוֹ לם , מן ׁש כוּ חים  הם  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 
אברהם, ׁש הוּ א אבי#, וּ בית לפני . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה

בּ כּ ל . וּ ׁש מּה  בּת וֹ , ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא 

יפי  ויתאו  יב )ה ּמ ל  חקת:(מה, פ' חדש [זוהר ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

סג .) ׁש אוֹ הב ](דף  העליוֹ ן  הּמ ל# ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶזה
עוֹ למים. זוּ וּ ג ע ּמ # וּ להז דּ וּ ג בּ # ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִלדבּ ק

הּמ ל#וּ מתי  היכל בּ ני  ׁש כּ ל בּ ׁש עה  ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
והנהגּת  אוֹ תם ׁש יּ ּס ר ּת  בּ ׁש עה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים,

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  הּמ ל #. לרצוֹ ן לא)אוֹ תם (משלי  ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
אם ׁש בע בּ ת וזוֹ  אּמ וֹ . יּס ר ּת וּ  אׁש ר ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַמ7א

הּמ ל#. לרצ וֹ ן אוֹ תוֹ  ׁש הנהיגה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְׁש ֹלמה,

- רעיתי ּדּמיתי ְך פרעה ּברכבי  ְְְְְִִִִִִֵַַָָֹֻלססתי
להּכנס ּבלּבֹו נתן הּוא  ּבר ּוְך ְְִִֵֶַַָָָָׁשה ּקדֹוׁש
יׂשראל ׁשּיׂשּבעּו ּכדי ל ּים, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָאחריהם 

עּמהם לׁשם ׁשה ֹוביל ּו ְִִִֶֶָָָָמּממֹונם

אדּ ני #ּכ י  יב )הוּ א מּמ נּ וּ .(מה, הוּ א כּ ח # כּ ל  - ִ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌
ה0מׁש . מן אלּ א מאירה הלּ בנה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵאין
א' ה ּמ ל #. מבּ ית לוֹ קחת סימן אדנ"י, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש מּה 
ׁש ל  הראׁש  וי' בּ ּה , להתנהג הכּ ל ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַֹ◌ֵמראׁש 

העליוֹ נה. החכמה הּק דוֹ ׁש , וה ׁש ּת חויה0ם ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
יב )ל וֹ  ׁש נּ אמר (מה, כּ מ וֹ  א), בּ ת(מ"א וּת ּק ד ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌

וי שׂ ראל  רצ וֹ נּה . כּ ל עוֹ שׂ ה הּמ ל# ואז ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בע.
עם וּ מדוֹ רם למעלה, למעלה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמת גּ בּ רים
העּמ ים ׁש אר  ואז הגּ בירה . ועם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #

לעבד נכנעים חוֹ זרים וכלּ ם ּת חּת יהם, ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
כּ # מ0וּ ם הּמ ל#. בּ ני ׁש הם מ0וּ ם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָאוֹ תם,

מה) עׁש ירי(תהלים יחלּ וּ  ּפ ני! בּ מנחה צר  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַוּ בת 
זה,עם. א)כּ נגד  פרעה(שיר בּ רכבי לססתי  ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֹ

נתן  הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  רעיתי . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִדּ ּמ יתי #
ׁש יּ שׂ בּ עוּ  כּ די ליּ ם, אחריהם להכּ נס ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ לבּ וֹ 
עּמ הם. ל ׁש ם ׁש הוֹ בילוּ  מּמ מוֹ נם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

IIתהלים IIזוהר 
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עם: עׁש ירי ׁש ּה :ידיחלּ וּ  לבוּ  זהב מּמ ׁש בּ צוֹ ת ּפ נימה מל� בת כּ בוּ דּ ה כּ ל §©£¦¥¨¨§¨©¤¤§¦¨¦¦§§¨¨§¨

אוֹ תּה  שׂ כר  בּ יּ ם י שׂ ראל נטלוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
עּמ ם. ׁש עבדוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָהעבוֹ דה

מּׁשּום – ׁשלמה ּבת ׁשּובה יחזרּו י ׂשראל  ְְְְְִִִֵֵַָָָָאז
עליהם ׁשּבאֹות רּבֹות צרֹות  ּבא ֹותם  ְְֲִֵֶֶֶַָָָָׁשּנראה

למעלה זכרֹונם  ׁשנ ׁשּכח  ְְְְְִִִֶַַָָּכמי 

וגו'וּ בת יג)צר חקת:(מה, פ' חדש  (דף[זוהר ַ◌ֹ

לבא,]סג .) לעתיד כן צרכּ מוֹ  -וּ בת  ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֹ
ׁש הציקוּ  העּמ ים וּ ׁש אר  ע שׂ ו ׁש ל  צדּ וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶזה
להם מציקים היוּ  עּת ה ועד ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  נט )בּ חטאיהם, יבוֹ א(ישעיה כּ י ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌
בוֹ . נססה ה' רוּ ח צר  ישׂ ראלכנּ הר אז  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  לפני  ׁש למה בּ תׁש וּ בה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַיחזר וּ 
ׁש בּ אוֹ ת  ר בּ וֹ ת צרוֹ ת בּ אוֹ תם ׁש נּ ראה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶהוּ א,
וּ כׁש ם  למעלה. זכרוֹ נם ׁש נׁש כּ ח כּ מי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

ׁש לם  בּ לב בּ תׁש וּ בה כּ כּ תוּ בחוֹ זרים (דברים, ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ה'ד ) עד  וׁש בּת  וגוֹ ', וּ מצאוּ # ל # ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַבּ צּ ר

הגּ בירה לבית הּמ ל# ויׁש וּ ב  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱאֹלהי#.
זה ועל נט )לפיּ סּה . גּ וֹ א"ל ,(ישעיה לציּ וֹ ן וּ בא ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

מ0וּ ם הגּ בירה. לבית ׁש בּ א הּמ ל # ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶזה
להקימּה  בּ א לפניה, ׁש למים כּ לּ ם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ֵ◌ֶׁש בּ ית ּה 

עם מהעפר. עׁש ירי יחלּ וּ  ּפ ני! (מה,בּ מנחה ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ׁש א ּת יג ) מ0וּ ם יד ), מל!(מה, בת כּ ב וּ דּ ה ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

כּ בוּ דּ הּפ נימה  וּ מהוּ  הבּ ת. וזוֹ  ה'. כּ בוֹ ד ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
האם וזוֹ  ודּ אי. ּפ נימה ׁש היא הּמ ל # ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמא וֹ תוֹ 
והיא הכּ ל , ׁש ל הּפ נים ׁש היא ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה,

בּ ניה. על וּ מנוּ חה חרוּ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְמע וֹ ררת

ות ֹואר ּבעֹולם ּדעת ּתתח ּדׁש הּמׁשיח ְְִִִֵֵַַַַַַָָָּבימי
ה ּכל לפני  ְִֵַַָֹה ּתֹורה 

לב וּ ׁש ּה מּמ ׁש בּ צוֹ ת  יד )זהב חדש:(מה , [זוהר ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

חקת  סג .)פ ' א](דף  זה  מרכּ נגד ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

א)ׁש ֹלמה צ וּ אר #(שיר  בּ ּת רים לחיי # נאווּ  ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
הה וּ א לזּ מן ּפ עמים, - לחיי# ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חר וּ זים.
ודּ אי . תוֹ רים ׁש ני - בּ ּת רים לבא. ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְולעתיד
דּ עת ּת תחדּ ׁש  הּמ ׁש יח ׁש בּ ימי ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
מ0וּ ם הכּ ל, לפני הּת וֹ רה  ותוֹ אר  ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,

לא)ׁש כּ תוּ ב אוֹ תי (ירמיה ידע וּ  כוּ לּ ם  כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
מּמ ׁש בּ צוֹ ת זה ועל גּ דוֹ לם. ועד ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמּק טנּ ם
בּ וֹ  ׁש התלבּ ׁש ה ה צּ פוֹ ן, צד  זה לבוּ ׁש ּה , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָזהב
לבניה. ׁש הציקוּ  בּ אוֹ תם נקמ וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
ודוד  הּמ ׁש יח, מל # לוֹ  קוֹ ראים זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְועל
כּ תוּ ב  מה בּ עוֹ לם . מתעוֹ רר ואז ה וּ א . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי

מד )?למעלה נפׁש נוּ (תהלים  לעפר  ׁש חה כּ י ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ק וּ מה זּ ה מה לּ נוּ . עזרתה ק וּ מה ?כוּ ', ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ק וּ מה כּ עת נוֹ פלת. היא עּת ה ׁש עד ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
הגּ בירה. עם הּמ ל# ׁש נּ ד בּ ק לּ נוּ , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶעזרתה 
היּ מין, אברהם, זה - חסדּ # למען ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְוּ פדנוּ 
אמר כּ # ׁש ּמ 0וּ ם לאחוֹ ר. תהיה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

י) כּ #,(תהלים מ0וּ ם  וענני. ימינ# ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִהוֹ ׁש יעה 
לב וּ ׁש ּה . זהב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִמּמ ׁש בּ צוֹ ת

ּבׁשעה מתי  הארץ עֹומדת  ְְִִֶֶֶַָָָָָָב ׁשביל ּה
ּבמׁשּפט ְְֱִֶֶֶֶָׁשּנאחזת

ּפ נימה ּכ ל  מל  בת יד )ּכ בוּ דּ ה  [זוהר:(מה , ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ויחי פ ' רלז .)ח "א  ּפ תח](דף  ׁש מעוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
מה)ואמר, מל!(תהלים בת  כּ בוּ דּ ה כּ ל ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
י שׂ ראל .ּפ נימה  כּ נסת זוֹ  - כּ בוּ דּ ה כּ ל . ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

זה זה. על זה כּ בוֹ ד , ׁש הוּ א מ0וּ ם - ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְכּ בוּ דּ ה
נקבה וזוֹ  נקבה]זכר  בּ ת[זו כּ בוּ דּ ה. ונקראת , ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌

קוֹ ל  ׁש הוּ א קוֹ ל בּ ת ׁש בע, בּ ת הינוּ  - ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶמל#
מ0וּ ם - ּפ נימה העליוֹ ן. מל # וזהוּ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָגּ דוֹ ל,
כּ בוּ דּ ה וזוֹ  כּ מוֹ תוֹ , לפנים ׁש אינוֹ  מל# ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

מל#. לב וּ ׁש ּה בת זהב מ0וּ םמּמ ׁש בּ צוֹ ת , ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
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ל�:טו מוּ באוֹ ת רעוֹ תיה אחריה בּ תוּ לוֹ ת לּמ ל� ּת וּ בל ּת וּ בלנהטזלרקמוֹ ת ¦§¨©©¤¤§©£¤¨¥¤¨¨¨©§¨

וגם עלי וֹ נה, בּ גבוּ רה ונאחזה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התלבּ ׁש ה
הארץ, עוֹ מדת וּ בׁש בילּה  מל #, נקרא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶזה

כּ מ וֹ מתי  בּ מׁש ּפ ט, ׁש נּ אחזת בּ ׁש עה ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כט )ׁש נּ אמר  יעמיד (משלי  בּ מׁש ּפ ט מל# ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ה 0מים, מלכוּ ת קוֹ ראים ולזוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָארץ.
הּמ לכוּ ת וירׁש  בּ ּה , נאחז ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִויהוּ דה 

◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ארץ.

ה על  ּכְך אדםמּׁשּום ׁשל  ּדמּות הּזה ּכּסא ְִִֵֶֶַַַָָָ
מׁשה והינּו עליו ְְֶֶֶַָָֹעֹומדת

ל בּ תוּ לוֹ ת  מוּ באוֹ ת רעוֹ תיה  אחריה ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

טו ) פקודי:(מה, פ' שמות (דף[זוהר

וגוֹ '.]רלח.) מׁש ה אל הּמ ׁש כּ ן את  ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַויּ ביאוּ 
א)כּ תוּ ב זהוּ (יחזקאל לרקיע, וּ מּמ על ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

חיּ וֹ ת, אר בּ ע על ׁש עוֹ מד ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע
ׁש ּמ כּ ה אחד אויר בּ תוֹ # ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש ּמ תעלּ וֹ ת
להסּת כּ ל  ראׁש  זוֹ קפוֹ ת  אינן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָבהן,
מכּ ה חיּ ה ר וּ ח  ׁש אוֹ תּה  מ0וּ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
מתעלּ וֹ ת, כּ לּ ן רוּ ח וּ באוֹ תּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְבּ כלּ ן,
הארץ  מעל החיּ וֹ ת וּ בהנּ שׂ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
רוּ ח כּ י וכתוּ ב לע ּמ תם. האוֹ פנּ ים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִינּ שׂ אוּ 

מתעלּ וֹ ת ל ּמ ה בּ אוֹ פנּ ים. אלּ אהחיּ ה ? ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
מעלה הוּ א עליהן, אויר אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ כּ ה
והן  ה זּ וֹ , החיּ ה ׁש ּת חת  אר בּ ע  א וֹ תן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶאת
ׁש ּמ ביא וֹ ת עד למעלה, אוֹ תּה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעלוֹ ת
הכּ ת וּ ב, ס וֹ ד והינוּ  העליוֹ ן, לזּ הר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָאוֹ תּה 

טו) מוּ באוֹ ת (מה, רע וֹ תיה אחריה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְבּ תוּ לוֹ ת
כּ #,ל! נקראוֹ ת הלּ לוּ  ׁש אר בּ ע  מ 0וּ ם . ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ ּס א, ׁש היא הזּ וֹ , מהחיּ ה זזוּ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוֹלא
למעלה מּמ ּט ה אוֹ תּה  וּ מעלוֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.
- זה  וסוֹ ד  מעלה. כּ לּפ י כּ ּס א ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתקין 

ז) מעל (בראשית וּת רם הּת בה את ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַויּ שׂ אוּ 

ואלּ ה למעלה וּ כׁש ּמ תעלּ ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ.
את ויּ ביאוּ  כּ תוּ ב, אז  אוֹ תּה , ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמעלוֹ ת
הּמ ׁש כּ ן, את ויּ ביאוּ  מׁש ה. אל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש כּ ן
ויּ שׂ אוּ  וכת וּ ב ל#, מ וּ באוֹ ת ׁש נּ אמר ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
דּ מ וּ ת ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  מׁש ה, אל  הּת בה. ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶאת
סוֹ ד  והינוּ  מלמעלה, עליו אדם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ מראה

אדם ׁש נּ קרא לנ וּ  וּ מנּ ין אדם. ?ׁש ל ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ו)ׁש כּ תוּ ב  לעלם(שם באדם ר וּ חי  יד וֹ ן ֹלא ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

וּ מ0וּ ם מׁש ה. והינוּ  בשׂ ר, הוּ א ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ ׁש גּ ם
אדם ׁש ל דּ מוּ ת ה זּ ה הכּ ּס א על ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָכּ #
את ו יּ ביאוּ  מׁש ה. והינ וּ  עליו, ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶעוֹ מדת
כּ ׁש עוֹ ל וֹ ת, הח יּ וֹ ת אר בּ ע אלּ וּ  - ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש כּ ן

ׁש אמרנוּ . ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכּ פי

טו )וגו'לרקמוֹ ת חקת:(מה , פ ' חדש [זוהר ִ◌ְ◌ָ◌
סג .) כבוֹ ד ,](דף  לבוּ ׁש י ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵאלּ וּ 

הבּ גדים וכל לּמ קדּ ׁש . רקוּ מים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
לתת ללבּ ׁש , הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד 
הכּ לּ ה זוֹ  - ל ּמ ל # ּת וּ בל בּ אדוֹ ם . ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְנקמה

זה כּ ל  גרם מי  א וֹ ת וֹ . מ0וּ םהּמ לבּ יׁש ה ? ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ע שׂ ו, ׁש ל  בּ צּ ד התערבוּ  ֹלא ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
ׁש ל  בּ כּ בוֹ ד  לראוֹ ת עתידים אלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָכּ ל

◌ִציּ וֹ ן.

זהב ּכ נגד  ּת וֹ רי -זה, ּת וֹ רי לּ #. נעשׂ ה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
בּ ימי  ׁש נּ ּת נה לּת וֹ רה רמז ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים.

בּ ימוֹ ת פרעה, ׁש ּת תחדּ ׁש  ל דּ עת ורמז  ַ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ׁש ם הּמ ׁש יח  - הכּ סף נקדּ וֹ ת עם ג ). (הושע  ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌3◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

וכאן כּ סף, ע שׂ ר  ח)בּ חמ0ה חוֹ מה(שיר  אם ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש ּמ צּ ד  ודּ אי כּ סף . טירת עליה נבנה ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִהיא
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  להם. זוֹ  בּ אה אברהם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל

כו) אזכּ ר(ויקרא אברהם בּ ריתי את ֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְואף
אזכּ ר. ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ
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מל�: בּ היכל ּת באינה וגיל אבתיךיזבּ שׂ מחת לשׂ ריםּת חת ּת ׁש יתמוֹ  בני% יהיוּ  ¦§¨Ÿ¨¦§Ÿ¤¨§¥©¤¤©©£Ÿ¤¨¦§¨¤§¦¥§¨¦
הארץ: ועד:יחבּ כל לעלם יהוֹ ד% עּמ ים כּ ן על ודר דּ ר בּ כל ׁש מ% אזכּ ירה §¨¨¨¤©§¦¨¦§§¨Ÿ¨Ÿ©¥©¦§ª§Ÿ¨¨¤

ׂשמח ֹות ׁשּתי  - וגיל  ּבׂשמחת  ְְְְִִֵַָָָָֹּתּובלנה 
ּולמּטה ְְְַַָָלמעלה

וגיל ּת וּ בלנה  טז)ּב שׂ מחת חדש:(מה, [זוהר ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌

חקת  סג .)פ' שׂ מחוֹ ת,](דף ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ה-ם - למעלה וּ למּט ה. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
מן  ציד  יוֹ דע כּ ׁש יּ אבד נׁש למים, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְוהכּ ּס א
למּט ה  לעוֹ למים. י זּ כר ֹלא  וזכרוֹ נ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ רחמים  הוּ א, בּ רוּ ! הּק ד וֹ ׁש  בּ ני ישׂ ראל -ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

הכּ ל על דּ גלם  מרים זהעלי וֹ נים ועל . ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ל #, סו)מוּ באוֹ ת והביאוּ (ישעיה ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

ועל  לה '. מנחה הגּ וֹ ים מן אחיכם  כּ ל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶאת
מל#. בּ היכל ּת באינה כּ תוּ ב ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶזה

על יתּגּבר ּו ּבאהבה ׁשּכּלם - בני ְך ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֻיהי ּו
ַָה ּתֹורה

בני2ּת חת  יהיוּ  יז)אבתי  חדש:(מה, [זוהר ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

חקת  סג .)פ ' בּ ר וּ #](דף  הּק דוֹ ׁש  לּה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָאמר
אוֹ תם אבתי#, ּת חת ישׂ ראל: לכנסת ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִהוּ א
בּ עוֹ לם אוֹ ת# ׁש הוֹ דיעוּ  העליוֹ נים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאבוֹ ת
ּת ׁש יתמ וֹ  בני#. יהיוּ  הכּ ל על - אוֹ ת# ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותקנוּ 
העליוֹ נים, האב וֹ ת אוֹ תם את ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלשׂ רים,

בּ הם כא)ׁש כּ תוּ ב שׂ רים,(במדבר חפרוּ ה בּ אר ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
כּ נסת הזּ וֹ . לבּ אר והכּ ל בּ כּ ל , א וֹ ת # ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ּק נוּ 

אחר , דּ בר נקראת. יז)ישׂ ראל ּת חת(מה, ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌

כּ אוֹ תם בּ אהבה, ׁש כּ לּ ם - בני ; יהי וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲאבתי#
דּ עה. דּ וֹ ר ׁש נּ קראים כּ אוֹ תם הּמ דבּ ר, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַדּ וֹ ר
על  יתגּ בּ רוּ  בּ אהבה ׁש כּ לּ ם  - בני # ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיהיוּ 

כּ ת וּ ב זה כּ נגד א)הּת וֹ רה. ׁש הּמ ל#(שיר עד ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
עשׂ יּ הבּ מסבּ  ׁש הקדּ ימוּ  ריחוֹ . נתן נרדּ י  וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

כּ מוֹ תם. י ׁש ּת לּ מוּ  בּ ני# כּ אן אף ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלׁש מיעה ,

ה ּכל י ֹוציא  ההּוא  הּגדֹול  ׁשהּׁשֹופר  ְִֶַַַַַַָָֹּבּזמן
ְֵלחרּות

ודראז ּכ ירה דּ ר ּב כל יח)ׁש מ 2 [זוהר:(מה, ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֹ

חקת  פ' סג .)חדש ◌ַ◌ֵמהדּ וֹ ר](דף
לכּ ל . בּ וֹ  ּת ל וּ יים  והחרוּ ת ׁש הדּ רוֹ ר ֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן,
הכּ ל  יוֹ ציא ההוּ א הגּ דוֹ ל ׁש ה0וֹ פר  ֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַבּ זּ מן
ועד , לעוֹ לם יהוֹ דוּ # ע ּמ ים אזי ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְלחר וּ ת ,
כּ נגד  מעוֹ לם. וּ ועד מוּ עד, עוֹ לם יּפ רד  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
עד  ילין . ׁש די  בּ ין לי  דּ וֹ די הּמ ר צרוֹ ר ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֶזה,
ׁש ֹלמה בּ א לגלּ וֹ ת. רׁש וּ ת לוֹ  נּת נה ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ אן
והכליל  הכּ ל , והׁש לים בּ כּ ל , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת לּ ם
הּק יּ וּ ם עלי וֹ נה, חכמה הּת ׁש בּ חוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תן
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד העוֹ למ וֹ ת , כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
הדּ עת ׁש ּת תעוֹ רר בּ זמן לבניו  לגלּ וֹ תּה  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְהוּ א
י7יג מיּ שׂ ראל  ואחד אחד כּ ׁש כּ ל ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם .
ׁש ל  ׁש מוֹ  סוֹ ד  העלי וֹ נה, בּ חכמה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְדּ בקוּ ת 
לוֹ  ׁש אין הּט וֹ ב וזהוּ  הוּ א, בּ רוּ # ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

עוֹ למים. וּ לעוֹ למי לע וֹ לם כּ לל , ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהפסקה

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש יר:אמו עלמוֹ ת על קרח לבני עזרה'אֹלהיםבלמנצּ ח ועז מחסה לנוּ  ©§©¥©¦§¥Ÿ©©£¨¦¡¦¨©£¤¨Ÿ¤§¨
מאד: נמצא בּ לבג בצרוֹ ת הרים וּ במוֹ ט ארץ בּ המיר נירא ֹלא כּ ן על §¨¦§¨§Ÿ©¥¦¨§¨¦¨¤§¨¦§¥

סלה:ד יּמ ים: בּ גאותוֹ  הרים ירעׁש וּ  מימיו יחמרוּ  עירהיהמוּ  ישׂ ּמ חוּ  ּפ לגיו נהר ©¦¤¡¤§§¥¨¦§£¨¦§©£¨¤¨¨¨§¨¨§©§¦
עליוֹ ן:'אֹלהים מׁש כּ ני יעזרה'אֹלהיםוקדׁש  ּת ּמ וֹ ט בּ ל בּ קרבּ ּה  ¡¦§Ÿ¦§§¥¤§¡¦§¦§¨©¦©§§¤¨

לאשתו  שונא אדם  אם

קרח ... לבני וגו'למנצח  מחסה  לנו א)אלהים מו ]:(מו , לפרק תהלים לאשתו[שימוש שונא אדם אם .
מן א ' אדי"ה . שלו השם האשה. ממנו  ותמשח  זית שמן על שלו  שם  עם אותו  ויאמר יתפלל

"סלה . מן ה' צבאות, ."יה-וה  מן י' מאד, "נמצא  מן ד' לנו, "אלקים

IIתהלים IIשימוש

וכל ּדוד ׁשאמר ותׁשּבח ֹות ׁשירֹות א ֹותם ְְְִִִֶַָָָָָָּכל
ּבס ֹוד עלי ֹון ּבס ֹוד  היּו ּכּלם עּמֹו ׁשהיּו ְְְִֶֶָָָָֻא ֹותם 

ְַָָהחכמה

וגו 'למנצּ ח  ׁש יר עלמוֹ ת  על קרח (מו ,לבני  ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ויצא :א) פ' ח "א  קנח:)[זוהר ֹבּ א](דף
וגוֹ '. רחל  אל אֹלהים ויּ זכּ ר  כּ תוּ ב ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְראה,

ואמר, מו)ּפ תח על(תהלים קרח לבני למנ צּ ח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌
ׁש יר להסּת כּ ל עלמוֹ ת יׁש  ה זּ ה  בּ ּפ סוּ ק . ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ה0ירים וכל חכמה, ׁש ל סוֹ ד  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
קרח, בּ ני  אוֹ מרים ׁש הי וּ  הלּ ל וּ  ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהּת ׁש בּ חוֹ ת
ותׁש בּ ח וֹ ת ׁש ירים אוֹ תם הם מחדּ ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3כּ לּ ם
ׁש יר וֹ ת אוֹ תם כּ ל וכן מלּ פנים, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
ׁש היוּ  אוֹ תם וכל  דּ וד ׁש אמר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ חוֹ ת
החכמה. בּ סוֹ ד עלי וֹ ן, בּ סוֹ ד הי וּ  כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ִעּמ וֹ ,
את ע שׂ ה הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ראה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
וכל  העליוֹ ן, העוֹ לם כּ מ וֹ  הּת חּת וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

בּ  וּ ׁש ֹלמה דּ וד ׁש ּס דּ רוּ  ה ּס דרים נוֹ אוֹ תם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌
כּ מ וֹ  סדּ רוּ  כּ לּ ם - האמת  נביאי אוֹ תם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוכל
מׁש מר וֹ ת ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ראה, בּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .
לר בּ וֹ נם ׁש ּמ זּמ רים בּ רקיע גּ ם כּ # - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ 
אלּ וּ  עוֹ מדים וכלּ ם ׁש ירה, ּת מיד  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים
ׁש יר וֹ ת ׁש ל בּ סדרים והכּ ל  אלּ וּ , ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

החברים. ּפ רׁש וּ ה והרי ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ חוֹ ת,

ׁש ירעלמ וֹ ת  עלמ וֹ ת  זּ ה מה אלּ אׁש יר, ? ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  ו)כּ מ וֹ  הּמ ה(שיר  ׁש 0ים ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

אין  ועלמוֹ ת ּפ ילגׁש ים וּ ׁש מנים ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְמלכוֹ ת
מס ּפ ר אין ועלמוֹ ת זּ ה מה כּ מ וֹ מסּפ ר. ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ׁש אין  וּ מ0וּ ם לגדוּ דיו. מסּפ ר היׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 
מסּפ ר. אין ועלמוֹ ת כּ תוּ ב חׁש בּ וֹ ן, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
אלּ וּ  סדרים, מּק יפים ׁש וּ ר וֹ ת, ׁש וּ רוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ְוכלּ ם
ואלּ וּ  רבּ וֹ נם, את  וּ ל ׁש בּ ח לזּמ ר  אלּ וּ , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
עלמ וֹ ת ׁש יּ ׁש  וּ מ 0וּ ם ׁש יר. עלמוֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵהם
נקרא וֹ ת אלּ וּ  אלּ וּ , כּ מוֹ  מזּמ ר וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין

ׁש יר. ◌ִ◌ָ◌ֲעלמוֹ ת

ה ּברכֹות ּבנס ּתר ׁשהם אדם  ּדברי  ְְְְִִֵֵֶַָָָָָּכל
עליו ָָׁשֹורֹות 

וגו'על ׁש יר  א)עלמוֹ ת פ ':(מו , ח"ב [זוהר ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

רכ"ז :)פקודי הּק דוֹ ׁש ](דף  למדנוּ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוסוֹ ד
דּ ין  בּ ית הוּ א גּ לוּ י  וגלוּ י . נסּת ר הוּ א ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #
הבּ רכוֹ ת ׁש כּ ל הּמ קוֹ ם הוּ א נסּת ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה.
אדם דּ ברי כּ ל כּ #, מ0וּ ם מ0ם. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְיוֹ צאוֹ ת
וכל  עליו. ׁש וֹ ר וֹ ת הבּ רכוֹ ת בּ נסּת ר, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
דּ ין  בּ ית ׁש ל מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ׁש בּ גלוּ י , ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
בּ גלוּ י . מקוֹ ם ׁש הוּ א מ 0וּ ם עליו, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש וֹ רה 
עד  ׁש לּ מעלה. כּ מ וֹ  עליוֹ ן בּ סוֹ ד הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
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בּ קר:'אֹלהים ארץ:זלפנוֹ ת ּת מוּ ג בּ קוֹ לוֹ  נתן ממלכוֹ ת מטוּ  גוֹ ים המוּ  ¡¦¦§Ÿ¤¨¦¨©§¨¨©§¨¨¤
אֹלהי�יהו�ח לנוּ  משׂ גּ ב עּמ נוּ  סלה:'צבאוֹ ת חזוּ טיעקב לכוּ  §Ÿ̈§¨¦¨¦§¨¨¡¥©£Ÿ¤¨§£

יהו� בּ ארץ:�מפעלוֹ ת ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם קצהיאׁש ר עד מלחמוֹ ת מׁש בּ ית ¦§£§Ÿ̈£¤¨©¨¨¤©§¦¦§¨©§¥

בּ מס בּ וֹ  חבר וּ ת(שירא)ׁש הּמ ל# בּ אוֹ תּה  , ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
העלי וֹ ן, העדן ׁש ל שזה)ותפנ וּ ק בארנו (הרי ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ידוּ ע, ו ֹלא וגנוּ ז נסּת ר ׁש ביל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ידוּ עים. בּ נחלים וי וֹ צאים  מּמ נּ וּ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתמ לּ א
את ׁש בּ רא האחר וֹ ן היּ ם זה - ריחוֹ  נתן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵנר דּ י
וּ מעלה ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  ה ּת חּת וֹ ן ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ויכוֹ ל  ולעשׂ וֹ ת , לׁש ֹלט עלי וֹ ן ט וֹ ב ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵריח

עלי וֹ ן. בּ אוֹ ר וּ מאיר ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְוׁש וֹ לט

ריחבּ א העלה הזּ ה ׁש הנּ ר דּ  בּ ׁש עה וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ועוֹ לה נקׁש רה, החביבוּ ת אז ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
הּמ רכּ בוֹ ת וכל  למעלה, להאחז  הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַהנּ ר דּ 
להתעּט ר ריחוֹ ת מעלוֹ ת כּ לּ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש וֹ ת ,

נ  מר כּ ב וֹ ת אוֹ תן כּ ל עלמ וֹ תלמעלה. קראוֹ ת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  מז)ׁש יר, עלמוֹ ת (תהלים  על  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ׁש ירׁש יר עלמוֹ ת זּ ה מה ּפ רׁש וּ ה. והרי  ,? ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ו)אלּ א אין (שיר  ועלמוֹ ת ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌

מס ּפ ר אין ועלמוֹ ת זּ ה מה כּ מ וֹ מסּפ ר. ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כה)ׁש נּ אמר  לגדוּ דיו.(איוב  מסּפ ר הי ׁש  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ועלמ וֹ ת כּ תוּ ב חׁש בּ וֹ ן, להם  ׁש אין ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
מסּפ ר. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאין

הּׁשם ּבּצּדיקים - ּבארץ ׁשּמֹות ׂשם ֲִִֵֶֶַַַַָָָא ׁשר
ׁשּלהם הּׁשם ּברׁשעים לטֹוב  ּגֹורם ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּלהם

לרע  ְֵַּגֹורם

ׁש ּמ וֹ תלכוּ  שׂ ם אׁש ר  אֹלהים  מפעלוֹ ת חז וּ  ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ט)ּב ארץ בראשית :(מו, פ' ח "א  (דף[זוהר ָ◌ָ◌ֶ◌

ּפ תח,]נח:) יה וּ דה מו)ר בּ י חזוּ (תהלים  לכ וּ  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌
בּ ארץ  ׁש ּמ וֹ ת  שׂ ם א ׁש ר א ֹלהים .מפעל וֹ ת ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

חזוּ  לכוּ  אבל ונתבּ אר. הקימוּ הוּ  זה  ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק

שנאמרוגוֹ ' כמו חזו? זה  כא )[מה  חזות(ישעיה  ְ◌
נגלתה הוא  ברוך הקדוש במעשי לי, הגד קשה 

בארץ שמות  שם  אשר אדם, לבני עליונה  נבואה 

לכל] גורם השם  שהרי ודאי, לשוןשמות  [והוא 

וא"ו שממון] ה"א י וֹ "ד  מפעלוֹ ת הי וּ  ׁש אלּ וּ  .ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ׁש היוּ  מ 0וּ ם אבל בּ ארץ, קיּ וּ ם שׂ ם - ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵה"א
ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם - אֹלהים ׁש ל ה0ם  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִמפעלוֹ ת
התעוֹ ררּת  כּ עת חיּ יא, רבּ י לוֹ  אמר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ .

ׁש בּ ין לזה מ 0וּ ם ל וֹ , אמרּת י אני  כּ # ֹלא ? ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
אבל  ׁש בח. הוּ א הכּ ל זה ׁש ם וּ בין זה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵׁש ם
ׁש 7ם החברים ׁש העיר וּ  כּ מוֹ  לוֹ  אמרּת י ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני

מּמ ׁש  ׁש מוֹ ת בּ ארץ, ׁש ּמ וֹ ת [שםׁש מוֹ ת. ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
העולם בהם  להשתמש בשביל  ולמה ? בארץ,

בעולם] קיום  .ולהיות 

מהרבּ י  ואפ לּ וּ  הוּ א, הכּ ל אמר, יצחק  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
ׁש אלּ וּ  אמר. יפה - יהוּ דה רבּ י ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌0ֶאמר 
יתקיּ ם הרחמים, בּ ׁש ם יהיה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם
דּ ין  על  נברא ׁש העוֹ לם מ0וּ ם אבל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
ויפה בּ ארץ , ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם דּ ין , על ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְועוֹ מד
העוֹ לם י וּ כל ֹלא כּ # ׁש אלמלא  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶהוּ א,
ראה, בּ א  האדם. בּ ני  חטאי מלּ פני ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתקיּ ם

נחמה ׁש ל ׁש ם  על לוֹ  קראוּ  נח [נחכּ ׁש נּ וֹ לד ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
נוח לבנים, נוח לאבות, נוח  לעולם , נוח  לו, נוח

נוח הזה , לעולם  נוח לתחתונים , נוח  לעליונים,

הבא] גּ וֹ רם.[ולהיות]וׁש יּ היהלעולם  ה 0ם ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
נח כּ #. ֹלא  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לגבּ י  ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
ונח ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ח"ן, - אוֹ תיּ וֹ ת ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְבּ הּפ וּ #

חן. הינ מצא חן יוֹ סי , ר בּ י  נח.אמר וּ  ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌
לטוֹ ב. גּ וֹ רם ׁש לּ הם ה-ם ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַבּ צּ דּ יקים,
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בּ נח  לרע. גּ וֹ רם ׁש לּ הם ה-ם ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ רׁש עים,
בּ כוֹ ר בּ ער ה '. בּ עיני חן  מצא ונח ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָכּ תוּ ב 
ר "ע. ע"ר לרע. א וֹ תיּ וֹ תיו התהּפ כוּ  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְיה וּ דה 

ה'. בּ עיני  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַרע

ל ּכל ּגֹורם  הּׁשם - ּבארץ ׁשּמֹות  ׂשם ֲֵֵֶֶַַַָָָֹאׁשר

ׁש ּמ וֹ תלכוּ  שׂ ם אׁש ר  אֹלהים  מפעלוֹ ת חז וּ  ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ט)ּב ארץ נח:(מו , פ' ח"א  ס.)[זוהר ](דף ָ◌ָ◌ֶ◌

ּפ תח, אלעזר  מו)ר בּ י חזוּ (תהלים לכ וּ  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌
בּ ארץ  ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם אׁש ר  ה' הּפ סוּ ק מפעל וֹ ת . ִ◌ְ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

חזוּ , לכוּ  אבל וּ באר וּ הוּ . נתבּ אר , הרי ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַהזּ ה
חזוּ  זּ ה ׁש נּ אמר מה כּ מוֹ  כא)? חזוּ ת(ישעיה ַ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌

ה וּ א בּ ר וּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  בּ מעשׂ יו  לי . הגּ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌3◌ָ◌ָקׁש ה
אדם. לבני עליוֹ נה נבוּ אה מתגּ לּ ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶעוֹ שׂ ה
ה 0ם ׁש הרי ודּ אי , ׁש מוֹ ת - ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר 

לכּ ל . ֹ◌ַ◌ֵגּ וֹ רם

יׁש ּובארץ קד ֹוׁשים ׁשמֹות יׁש ְִִֵֵֵֶַָָָָּברקיע
קדֹוׁשים ְִֵׁשמֹות

ׁש ּמ וֹ תלכוּ  שׂ ם אׁש ר  אֹלהים  מפעלוֹ ת חז וּ  ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ט)ּב ארץ שמות :(מו, פ' ח "א  ה .)[זוהר ](דף ָ◌ָ◌ֶ◌

ואמר, ּפ תח אבּ א מו)רבּ י חזוּ (תהלים  לכ וּ  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌
בּ ארץ  ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם אׁש ר  יי אל מפעלוֹ ת , ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

כּ זה, זה וה וֹ ל# ׁש מ וֹ ת. אלּ א ׁש ּמ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִּת קרי 
הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה בּ רקיע כּ מ וֹ  חיּ יא, רבּ י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 
ׁש מ וֹ ת יׁש  בּ רקיע בּ ארץ . הוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ #

קדוֹ ׁש ים. ׁש מוֹ ת י ׁש  וּ בארץ ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים,

ּבבצלאל התרּצה  ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ְְְִִֵַַַַַָָָו ּדאי
לּמה? י ׂשראל  מּכל  יֹותר הּמׁשּכן ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָלעבֹודת

ּגֹורם ה ּׁשם ל ֹו ֵֵַַָאמר 

ּב ארץא ׁש ר  ׁש ּמ וֹ ת ט)שׂ ם פ ':(מו , ח "ג  [זוהר ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

רכ "ג .)פקודי יצחק ](דף  ורבּ י י וֹ סי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י

ודּ אי  יוֹ סי , רבּ י  אמר  בּ דּ ר#. הוֹ לכים ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָהיוּ 
בּ בצלאל  התרצּ ה הוּ א בּ רוּ # ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ל ּמ ה י שׂ ראל . מכּ ל יוֹ תר הּמ ׁש כּ ן ?לעב וֹ דת ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ּפ רׁש וּ ה, והרי  גּ וֹ רם, ה0ם לוֹ , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ ארץ  ׁש מוֹ ת שׂ ם  הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

מעשׂ ה(לעורר )להתעּט ר בּ הם ולעשׂ וֹ ת בּ הם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מו)בּ עוֹ לם. שׂ ם א (תהלים ׁש ר  ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌

בּ ארץ  כּ אן.ׁש ּמ וֹ ת הוּ א ס וֹ ד לוֹ , אמר . ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ונדבּ ק  וחזר  ה7מאל , מצּ ד היה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה
הּמ ׁש כּ ן. נעשׂ ה זה בּ צד זה ועל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מין,
ימין, בּ צד  ונדבּ ק שׂ מאל, מצּ ד  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִהתחיל
ימין. הכּ ל ונע שׂ ה בּ זה  זה נכלל כּ # ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
ונדבּ קת מ7מאל מתחילה הּת וֹ רה כן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
ימין. הכּ ל  ונע שׂ ה בּ זה זה ונכלל ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין,
ונסעוּ  לשׂ מאל , וסטה מיּ מין התחיל ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְראוּ בן
מ0וּ ם שׂ מאל, ׁש הם ה0בטים ׁש אר ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
יהוּ דה ל שׂ מאל. וסטה מיּ מין ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחיל
התחיל  לימין. וסטה מ7מאל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִהתחיל
ונדבּ ק  שׂ מאל, מצּ ד ׁש בּ א מ0וּ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִמ7מאל ,
התחיל  הזּ ה. בּ צּ ד נע שׂ ה והּמ ׁש כּ ן  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין,
זה ועל ימין. בּ צד  ונדבּ ק שׂ מאל ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִמצּ ד
את עשׂ ה ׁש לּ וֹ , מהצּ ד ׁש בּ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ צלאל ,
ּפ ר ׁש וּ ה והרי  אצלוֹ . והתּת ּק ן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש כּ ן
אוֹ תוֹ  וּ ברר בּ וֹ , רצה הוּ א בּ רוּ # ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
חכמה לוֹ  ונתן הזּ ה. ל ּמ ע שׂ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ִמכּ לּ ם
ׁש ע ּמ וֹ  מ0וּ ם ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  ודעת , ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ תבוּ נה

ׁש כּ תוּ ב הלּ ב, ה שׂ כּ ל בּ ראׁש וֹ נה (שמותהיה ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
מ0וּ םלא) חכמה. נתּת י לב חכם כּ ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בלב

אלּ א חכמה נ וֹ תן ֹלא ה וּ א  בּ רוּ # ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
החברים וּ פרׁש וּ ה חכמה, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְלמי
ׁש מעוֹ ן  רבּ י בּ צלאל . כן כּ מוֹ  וכן  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונתבּ אר,
חכמתוֹ  ועל ל וֹ , גּ רם ׁש מ וֹ  - בּ צלאל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
אל . בּ צל  - בּ צלאל הּמ לּ ה וסוֹ ד  כּ #, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנקרא

IIתהלים IIזוהר 
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בּ אׁש : ישׂ רף עגלוֹ ת חנית וקצּ ץ יׁש בּ ר קׁש ת אנכייאהארץ כּ י וּ דעוּ  הרּפ וּ  ¨¨¤¤¤§©¥§¦¥£¦£¨¦§Ÿ¨¥©§§¦¨Ÿ¦
בּ ארץ:'אֹלהים ארוּ ם בּ גּ וֹ ים משׂ גּ ב�יהו�יבארוּ ם עּמ נוּ  צבאוֹ ת ¡¦¨©¦¨¨¨¤§Ÿ̈§¨¦¨¦§¨

אֹלהי סלה:'לנוּ  יעקב ¨¡¥©£Ÿ¤¨

את ותמצאּו סֹופֹו עד העֹולם מראׁש ְְְְִֵֶַָָֹלכּו
ּכְך העֹולם ּברא ׁש ּכמעׂשיו הּקב"ה  ְְֲֲֵַַַָָָָָֹמעׂשי 
לעֹולם דּירים  מביא העֹולם ּבס ֹוף  ְֲִִֵַַָָָָָָמעׂשיו

ׁש ּמ וֹ תלכ וּ  שׂ ם אׁש ר אֹלהים מפעלוֹ ת חזוּ  ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ט)בּ ארץ  בראשית :(מו, פ ' חדש  (דף [זוהר  ָ◌ָ◌ֶ◌

רבּ וֹ תינוּ ]ט"ו:) וגוֹ ', ה ּמ ים יּק ווּ  אֹלהים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
הזּ ה  בּ ּפ סוּ ק ט)ּפ תחוּ  מו חזוּ (תהלים לכוּ  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌

בּ ארץ ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם אׁש ר אֹלהים אמרמפעלוֹ ת . ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הּק ד וֹ ׁש  כּ מדּ ת  ׁש ֹּלא  וּ ראה בּ א א בּ א , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
ודם, בּ שׂ ר מדּ ת  ודם . בּ שׂ ר מדּ ת ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָבּ רוּ #
הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  אבל א וֹ תוֹ , מב לּ ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו 
חנּ ה, 0אמרה מה והינוּ  מעשׂ יו. את ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמבלּ ה 
אין  כּ י מה וּ  בּ לּת #. אין כּ י כּ ה' קדוֹ ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵאין

הוּ אבּ ל ּת # כּ ; בלּ וֹ ת#. אלּ א בּ לּת # ּת קרי  אל ? ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אֹלהיםכתוּ ב , מפעלוֹ ת חזוּ  אמרלכוּ  וגוֹ '. ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש עשׂ ה הוּ א  בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  מעשׂ י אבּ א , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
בּ בהלה, היה  הּמ ל# דּ וד הזּ ה , בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָא וֹ תם 
לכ ּת ב לוֹ  צרי# היה בּ וֹ א וּ  חזוּ . לכוּ  !ואמר ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

ה זּ ה ׁש בּ עוֹ לם הארץ  דּ יּ רי כּ ל דּ וד, אמר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ותמצאוּ  סוֹ פוֹ , עד  הע וֹ לם  מראׁש  לכוּ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ְלכוּ ,
בּ ראׁש  כּ מעשׂ יו  הוּ א. בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  מע שׂ י ֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶאת
מביא העוֹ לם. בּ ס וֹ ף  מעשׂ יו  כּ ! ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
ואת אוֹ תם מוֹ ׁש יב - זכוּ  אם לעוֹ לם, ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַדיּ רים 
ֹלא העוֹ לם, סוֹ ף עד בניהם  בּ ני  ואת  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ניהם
ואוֹ תּה  מקוֹ ם ואוֹ תוֹ  מהם, אוֹ תם מחריב - ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָזכוּ 
לבני  להראוֹ ת לע וֹ למים. ת בּ נה  ֹלא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִקריה
מקוֹ ם, א וֹ ת וֹ  היה רׁש עים ׁש ל ׁש ּמ קוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאדם
ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  דין , בּ וֹ  עשׂ ה  הוּ א בּ רוּ ! ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק ד וֹ ׁש 

בּ ארץ. ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר

רקיעים ז' ּכנגד  – לאדמה קרא ׁשמֹות ְְֲִִֵֶֶָָָָָז'

אֹלהיםאחר ,דּ בר  מפעלוֹ ת חזוּ  רבּ י לכ וּ  אמר  , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מפעל וֹ ת ׁש אמר  דוד ראה  מה  ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִּפ נחס ,

ה ' מפעל וֹ ת  אמר ו ֹלא  ׁש לא ֹלהים בּ 0ם אלּ א ? ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
וּ כׁש בּ רא ברא ׁש ית , מע שׂ ה  הׁש ּת כלל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱא ֹלהים
ה ּמ ים היוּ  הע וֹ לם , את ה וּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש 
זרק למ ּט ה , הארץ  וּ כ ׁש זּ רק וי וֹ רדים, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְה וֹ לכים
בּ ין  וקפאה  טמ וּ נה , והיתה הּמ ים, בּ ין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָא וֹ תּה 

אוֹ ת,הּמ ים. בּ ת וֹ ! אוֹ ת הוּ א בּ ר וּ ! ה ּק דוֹ ׁש  ועשׂ ה ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
והארץ קלּ ילים ׁש הּמ ים ע וֹ לם ׁש ל וטבע וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַדּ רכּ וֹ 
וה ּק לּ יל למ ּט ה, יוֹ רד כבד, ׁש הוּ א וּ מי  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְכּ בדה ,
להראוֹ ת הוּ א, בּ ר וּ ! הּק דוֹ ׁש  אבל  למעלה, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶע וֹ לה
והוֹ ריד הר כּ ין האדם, לבני  וּ מעשׂ יו  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָא וֹ ת וֹ תיו 
כבדה, ׁש היא והארץ למּט ה , ׁש ּק לּ ילים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַה ּמ ים 

-ּק לּ יל. מה על למעלה 0כּ תוּ בהעלה מה זהוּ  ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
קלו ) ה ּמ ים(תהלים  כּ ל וֹ מר, ה ּמ ים . על הארץ ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְלרקע 

- כבדה  ׁש היא והארץ למּט ה, - קלּ ילים  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם 
ויצאה נראתה  ה ּמ ים ׁש ּמ בּ ין ועוֹ ד , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה .

ל הארץ דּ ר # ׁש אין מיםהיּ בּ ׁש ה, מּת וֹ # העל וֹ ת ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌
מבּ ין  יבּ ׁש ה  וּ כ ׁש העלה  לחוּ ת, אלּ א ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַיבּ ׁש ה ,

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ארץ . ׁש מּה  קרא ז )הּמ ים, (בראשית  ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ׁש מוֹ ת ז' וׁש נה, ארץ . ל יּ בּ ׁש ה א ֹלהים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ קרא
ארקא , צ יּ ה , נ ׁש יּ ה, גּ יא , אדמה , ארץ , ל ּה : ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָקרא 

ׁש כּ תוּ ב  ּת בל, ׁש בּ כ לּ ם  גּ ד וֹ ל ט)ּת בל. והוּ א(תהלים ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌3◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ׁש ּמ וֹ ת שׂ ם  א ׁש ר  ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ צדק. ּת בל  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִיׁש ּפ ט
בּ רא רקיעים  ׁש בעה  יצחק, רבּ י אמר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ.
ארצוֹ ת , ׁש בע בּ רא כּ נג דּ ם הוּ א , בּ ר וּ # ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה ּק ד וֹ ׁש 
וּ מ ּמ נּ ה הּמ ים, ה וֹ ציאוּ  מ ּמ ׁש  אחת  ארץ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נינוּ ,

ׁש אמרנוּ . כּ פי ארצ וֹ ת, ׁש בע ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִנתהוּ וּ 

IIתהלים IIזוהר 
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מזמוֹ ר:אמז קרח לבני לאֹלהיםבלמנצּ ח הריעוּ  כף ּת קעוּ  העּמ ים 'כּ ל ©§©¥©¦§¥Ÿ©¦§¨¨©¦¦§¨¨¦¥¦
רנּ ה: יהו�ג בּ קוֹ ל הארץ:�כּ י כּ ל על גּ דוֹ ל מל� נוֹ רא ידבּ רד עליוֹ ן §¦¨¦§Ÿ̈¤§¨¤¤¨©¨¨¨¤©§¥

רגלינוּ : ּת חת וּ לאּמ ים ּת חּת ינוּ  יעקבהעּמ ים גּ אוֹ ן את נחלתנוּ  את לנוּ  יבחר ©¦©§¥§ª¦©©©§¥¦§©¨¤©£¨¥¤§©£Ÿ

סלה: אהב אֹלהיםואׁש ר יהוֹ �'עלה ׁש וֹ פר:�בּ תרוּ עה בּ קוֹ ל £¤¨¥¤¨¨¨¡¦¦§¨§¨§¨

לתשובה

וגו' כף  תקעו העמים ב)כל מז]:(מז, לפרק תהלים ביום [שימוש  פעמים ז' המזמור  זה תאמר .
יפות. פנים בסבר הבריות ויקבלוך

IIתהלים IIשימוש

זּכאים ּכרא ּוי  זּכאי  הּוא  צ ּבּור ה ּׁשליח ְֲִִִֶַַַַַַָָָּכאׁשר
נתבטלים הּדינים ׁשּכל ׁשֹולחיו  ה ּקהל  ְִִֵֶַַָָָָהם

ידֹו על  ֵֶַָמהם 
ׁש וֹ פר :עלה  ּב קוֹ ל ה' ּב תרוּ עה אֹלהים  ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ו ) ח"ג(מז , יח:)[זוהר תורה](דף עלהזוהר
רבי  אמר  שופר . בקול ה' בתרועה אלהים
יום שהוא השנה ראש של ביום אבא
על  עומדים המקטרגים והשרים הדין,
תפלות לנו נחוץ עליהם, לקטרג ישראל
עבודה להראות לנו ונחוץ  ובקשות ,
ואנו  העליון, שופר לעורר  בשופר
ביחד  ודין רחמים ההוא בקול מוציאים

כראוי  ההואצההכל  העליון שהשופר כמו
ולעורר יחד, כוללם שהוא קול הוציא
שרי  של הכח ולשבר הולכים  אנו רחמים
וכאשר הזה, ביום ישלטו שלא הדין
העליונים מאורות כל  אז רחמים נתעורר 

ובכן זה, ומצד זה מצד ז)מאירים (משלי 

ביום אמר  אלעזר  רבי  חיים. מלך פני  באור
שרי  העולם, נידון שבו השנה ראש של

ביום נמצאים כלם ויללה יבבא שרי הדין
מגיני  שרים וכמה הקב"ה, לפני  ההוא
וכלם ההוא, ביום נתעוררים מלחמה 
בשעה ההוא כבוד כסא תחת עומדים
תפלות מתפללים וישראל נידון, שהעולם
לפניו  ומתחננים ומבקשים ההוא  ביום
מרחם הקב "ה ובכן בשופר , ותוקעים
עליונים וכל לרחמים, הדין ומהפך עליהם 

העם ותחתונים אשרי ואומרים פותחים
תרועה  שזהיודעי ההוא ביום  נחוץ וע "כ  ,

כונה ויכוון הדבר, עיקר  יבין  התוקע
בחכמה הדבר ויעשה בתרועה צוהראויה

ולא תרועה, יודעי העם  אשרי  כתוב וע"כ
נתבאר: זה והרי  תרועה, תוקעי (זוהר כתוב

קמט.) זהח"ג-דף רב ועל של בספרו מצאנו
שהוא ר"ה של  תפלות בענין סבא המנונא
שמוציא השופר וקול התפלות  אומר ,
בזה נפשו ומן רוחו  מן  שנמצא ההוא זכאי
וביום למעלה, עולה הקול  זה השופר,
המקטרגים ונמצאים עומדים ההוא

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

קול צה. זה מפיו התוקע שמוציא  ודין  רחמים
דוגמא וזה ורוח, אש מים מן  המורכב  שופר
זה  הקול שהוציאה בינה דהיינו העליון לשופר 

ורחמים : דין חסד כולל  שהוא התפארת 
שופרצו. שתקיעת בגמרא הרמז בא  זה ועל

ולא מלאכה:חכמה
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אֹלהיםז זּמ רוּ :'זּמ רוּ  למלכּ נוּ  זּמ רוּ  אֹלהיםחזּמ רוּ  הארץ כּ ל מל� כּ י ©§¡¦©¥©§§©§¥©¥¦¤¤¨¨¨¤¡¦

משׂ כּ יל:' אֹלהיםטזּמ רוּ  אֹלהים'מל� גּ וֹ ים כּ ּס א'על על יׁש ב ©§©§¦¨©¡¦©¦¡¦¨©©¦¥

אֹלהייקדׁש וֹ : עם נאספוּ  עּמ ים לאֹלהים'נדיבי כּ י מגנּ י'אברהם ¨§§¦¥©¦¤¡¨©¡¥©§¨¨¦¥¦¨¦¥

נעלה: מאד ¨£©Ÿ§¤¤ארץ

כלם השופר קול זה עולה וכאשר למעלה,
לעמוד, יכולים ואין לפניו אשרינדחים

לעורר לכוון שיודעים הצדיקים  של חלקם
רבונם  לפני רצון לתקן עת  ויודעים ,

וע"ז  השופר, בקול  ההוא ביום העולם
ולא יודעי תרועה, יודעי העם אשרי כתוב
ביום הקהל צריך זה ובעבור בלבד, תוקעי 
היודע  מכל, השלם אדם  לבחור ההוא
ויודע  הקדוש המלך  של  דרכיו ומבין
תפלות עליהם יתפלל  שהוא המלך בכבוד
בכל  שופר קול  ולעורר ההוא, ביום
ברצון  בחכמה הלב  בכונת העולמות
ידו  על  הדין שיתבטל בשביל  בשלימות,

העולם שהשליח מן הקהל לאותו אוי ,
כראוי, נמצא לא שלהם שהרי צבור

בגללו, להזכר באות הצבור  חטאות
ד )כמש"כ יחטא,(ויקרא  המשיח הכהן אם 

לאשמת ישראל, כל  של  השליח שהוא
עליהם, שורה שהדין לפי הוא, העם
כראוי  זכאי הוא  צבור השליח  וכאשר
הדינים שכל שולחיו, הקהל הם  זכאים

ידו : על מהם  נתבטלים

ׁשּלא ולׁשֹון א ּמה ּכל  ידעּו הּיֹום ְְְֶַָָָָֹֻּבא ֹותֹו
יחידֹו ׁשהּוא  הּקב "ה אּלא אברהם את ְְִִִֶֶֶַַָָָָה ּציל
למ ׁשּכנֹו ּבניהם את מביאים והיּו עֹולם ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָׁשל 

אבינּו אברהם  ְִֶַָָָׁשל

אברהם נדיבי  א ֹלהי  עם נאספוּ  עּמ ים ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

י)וגו ' לך:(מז, לך פ' ח "א עז :)[זוהר ](דף

למעלה כּ תוּ ב מה  אברם. אל ה' ?ויּ אמר ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יא) אביו (בראשית ּת רח  ּפ ני  על הרן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַויּ מת

כּ אן  אוֹ מר מה היּ וֹ םוגוֹ '. אוֹ תוֹ  עד אלּ א ? ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
לזה, ּפ רט אביו בּ חיּ י ׁש ּמ ת אדם  היה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹלא
חרן, נהרג לאׁש , אברהם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש נּ זרק

מ0ם. יצאוּ  זה הרן?וּ מ0וּ ם  את  הרג  [מי ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כשדים , לאור אברהם  את  שהשליכו  כיון אלא 

והיה והצילו , הוא ברוך  הקדוש עליו התגלה 

שם .] עומד אחיו בּ ׁש ביל הרן  הכּ שׂ דּ ים, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָאמרוּ 
ׁש להבת יצאה מיּ ד נ צּ וֹ ל, הרן ׁש ל  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְזכוּ תוֹ 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הרן, את ושׂ רפה אׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ל
ויׁש  אביו, ּת רח ּפ ני על  הרן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַויּ מת
ׁש ל  בּ זרעוֹ  אׁש  ׁש וֹ לטת 0אין ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים
ֹלא ואם לאׁש , הרן  את נׁש לי# אבל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶּת רח,

האׁש יב  ׁש וֹ לטת  0אין ודּ אי נדע  ער , ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
לאׁש  הרן את הׁש ליכוּ  מיּ ד  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ זרעוֹ ,
זהוּ  ׁש ם, עוֹ מד אביו ּת רח והיה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונשׂ רף,
אביו. ּת רח ּפ ני על הרן ויּ מת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש ֹּלא ולׁש וֹ ן אּמ ה כּ ל ידעוּ  היּ וֹ ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אלּ א אברהם את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִהצּ יל 
את מביאים והיוּ  עוֹ לם, ׁש ל יחיד וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
ואוֹ מרים אברהם , ׁש ל למׁש כּ נוֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ניהם
בּ ּק דוֹ ׁש  בּ וֹ טח ׁש אּת ה אוֹ ת; ראינוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלוֹ ',
את למד הע וֹ לם, ר בּ וֹ ן  ׁש הוּ א הוּ א ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
אמר ועליהם יוֹ דע , ׁש אּת ה מ דּ ר כּ # ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָבּ נינ וּ 

מז)הכּ תוּ ב עם(ּת הלּ ים נאספוּ  עּמ ים  נדיבי  ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌
אברהם. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֱאֹלהי 

IIתהלים IIזוהר 
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קרח:אמח לבני מזמוֹ ר יהו�בׁש יר אֹלהינוּ �גּ דוֹ ל בּ עיר מאד וּ מהלּ ל ¦¦§¦§¥Ÿ©¨§Ÿ̈§ª¨§Ÿ§¦¡¥

ממך  יפחדו ששונאיך כדי

וגו' ומהולל ה' גדול  קרח, לבני מזמור א)שיר מח]:(מח, לפרק תהלים ששונאיך [שימוש לעשות .
מן ך' אחזתם", "רעדה מן ז' ז"ך. הוא שלו  ושם שלו. שם עם  לאמרו  רגיל תהיה  ממך יפחדו 

זה ". "כי 

IIתהלים IIשימוש

ּבזמן  ּגדֹול? הּוא  ּברּוְך הּקד ֹוׁש נקרא  ְְִִַַַָָָָָמתי
עּמֹו נמצאת יׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶָׁשּכנסת

קרח ׁש יר לבני  א)מזמוֹ ר  ח "א:(מח, [זוהר ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌

ויקרא  ה .)פ' ּפ תח,](דף אבּ א (שםרבּ י  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קרח מח) לבני  מזמוֹ ר הזּ הׁש יר ה0יר  . ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

ׁש אר כּ ל על מעלּ ה תׁש בּ חת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִהיא
קרח. בּ ני  אוֹ תוֹ  ל ׁש בּ ח ׁש זּ כ וּ  ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חוֹ ת
ּת ׁש בּ חת, על ּת ׁש בּ חת - מזמוֹ ר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִׁש יר
וזכוּ  תׁש בּ חוֹ ת. לׁש ּת י ׁש ּמ תחלּ קת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִּת ׁש בּ חת
י שׂ ראל . כּ נסת את לׁש בּ ח  קרח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְבּ ני
אוֹ מרים. הם י שׂ ראל  כּ נסת  ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְוה0בח

ה וּ א ׁש כּ תוּ בוּ מה  וּ מהלּ ל(שם)? ה' גּ דוֹ ל ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌.◌ָ◌
קדׁש וֹ  הר אֹלהינוּ  בּ עיר נקראמאד מתי  . ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

גּ דוֹ ל  הוּ א בּ רוּ # ׁש כּ נסתהּק ד וֹ ׁש  בּ זמן  ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ עיר ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עּמ וֹ . נמצאת ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
עיר עם אֹלהינוּ , בּ עיר גּ דוֹ ל הוּ א ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱאֹלהינוּ ,
עוֹ שׂ ה מה יהוּ דה, רבּ י  לוֹ  אמר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱאֹלהינוּ .

אֹלהינוּ  העירכּ אן ודּ אי , זה כּ # לוֹ , אמר ? ָ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אֹלהינוּ , יראת היא ות ׁש בּ חּת ּה (כחה)הזּ וֹ  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ּמ ׁש מע  מה  היא. י שׂ ראל נׁש מע ׁש ל  ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
גדוֹ ל  ואינוֹ  מל#, אינוֹ  גבירה בּ לי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ּמ ל#
זכר נמצא ׁש ֹּלא מי  כּ ל ולכן מהלּ ל . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ְואינוֹ 

מסיר ה0בח כּ ל את מ ּמ נּ וּ וּ נקבה, ים ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
אלּ א עוֹ ד, וֹלא אדם. ׁש ל בּ כלל ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואינוֹ 

כּ תוּ ב להתבּ ר #. כדאי א)ׁש אינוֹ  ויהי (איוב  ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש נינוּ  קדם. בּ ני  מכּ ל גּ ד וֹ ל ההוּ א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָהאיׁש 

זוּ גוֹ  ׁש בּ ת סבא, המנוּ נא רב  ׁש ל ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ ספרוֹ 
הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ יראת  כּ מוֹ הוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
כּ אן, אף  גד וֹ ל. נקרא אׁש ּת וֹ  ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵוּ מהצּ ד

גּ דוֹ ל  הוּ א  וּ בּמ ה מאד. וּ מהלּ ל ה' ?גּ דוֹ ל ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌
קד ׁש וֹ . הר  אֹלהינוּ  בּ עיר  ואמר , ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָחזר 
ואם בּ 0ני. הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת כּ # ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם

בּ 0ני  טוֹ ב  כּ י כתוּ ב  ֹלא לּמ ה ?ּת אמר, ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
- הדּ בר  וסוֹ ד לה ּפ רד , ׁש עתידים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

ב ) לבדּ וֹ .(בראשית  האדם הי וֹ ת טוֹ ב ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱֹלא
ולכן  טוֹ ב. ֹלא כּ תוּ ב לבדּ וֹ , ׁש הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן

ט וֹ ב  כּ י  כתוּ ב בּ 0ני .ֹלא ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

מּׁשאר מׁשּבח  ׁשהּוא  ׁשיר ּכפּול  ׁשהּוא  ְְִִִֶֶָָָֻׁשיר
הּׁשירים מּׁשאר  מׁשּבח  ׁשהּוא ועל  ְְְִִִִִֶַַַָָֻה ּׁשירים

וגו 'גּ דוֹ ל מאד וּ מהלּ ל  ב )ה' ח "א(מח, [זוהר ָ◌ְ◌.◌ָ◌ְ◌ֹ

מות  אחרי נו:)פ ' לבני ](דף מזמוֹ ר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִׁש יר
וגו' מאד וּ מהלּ ל  ה' גּ ד וֹ ל ב )קרח אמר(מח , ַֹ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌

בּ דּ ר # הוֹ ל# הייתי אחד יוֹ ם חיּ יא, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
ּפ ר ׁש ת מּמ נּ וּ  ללמד ׁש מעוֹ ן רבּ י אל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת 
בקיעים וראיתי אחד, בּ הר ּפ גׁש ּת י ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַהּפ סח.
עד  בּ וֹ . אנׁש ים וּ ׁש ני אחד בּ סלע ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוחוֹ רים
הלּ לוּ  האנׁש ים קוֹ ל ׁש מע ּת י  הוֹ ל#, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הייתי

אוֹ מרים, מח)ׁש היוּ  לבני(תהלים מזמוֹ ר ׁש יר  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מאד וּ מהלּ ל ה' גּ ד וֹ ל ׁש ירקרח מהוּ  וגוֹ '. ַֹ◌ָ◌ְ◌.◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌

רבּ י מזמוֹ ר ׁש ל מ0מוֹ  ׁש נוּ  כּ # אלּ א ? ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ׁש ה וּ א ׁש יר כּ פוּ ל , ׁש הוּ א ׁש יר ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
מׁש בּ ח ׁש הוּ א ועל  ה0ירים , מ 0אר  ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְמׁש בּ ח

IIתהלים IIזוהר 
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קדׁש וֹ :' מל�ג הר קרית צפוֹ ן ירכּ תי ציּ וֹ ן הר הארץ כּ ל משׂ וֹ שׂ  נוֹ ף יפה ©¨§§¥§¨¨¨¤©¦©§§¥¨¦§©¤¤

ׁש ירה, בּ וֹ  נאמר ּפ עמים ה0ירים , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמ0אר 
צב )וכן כּ מ וֹ (שם ה0בּ ת. לי וֹ ם ׁש יר  מזמוֹ ר  ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌

ׁש ירה לׁש ֹלמה, אׁש ר ה0ירים ׁש יר ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵכן
ׁש ל  ׁש ירה מזמוֹ ר, ׁש יר מ0ירה. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

קרח בּ ני  ׁש ּמ זּמ רים הוּ א בּ רוּ # (על )הּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌
וּ מי  הגּ יה נּ ם . ּפ תח על ׁש יּ וֹ ׁש בים ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם

בּ ׁש ערי הם ׁש יּ וֹ ׁש בים ׁש הם אחיהם ? ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
נאמרת הזּ את ה0ירה כּ ן ועל  ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ יהנּ ם.
להם: ואמר ּת י  אליהם  קרבּת י ׁש ני . ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ יוֹ ם

הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם  עסקיכם ס וֹ חריםמה  אמר וּ : ? ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
בּ דלים אנוּ  בּ 0בוּ ע  ימים  וּ ׁש ני  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲאנחנוּ ,
עוֹ זבים ֹלא כּ י  בּ ּת וֹ רה, ועוֹ סקים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵמה יּ 0וּ ב
אמר ּת י : ויוֹ ם. יוֹ ם כּ ל  אדם בּ ני  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תנוּ 

חלקכם. ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

ׁשּנקרא ה ּמקֹום  ּפֹוגם אברם לֹו ׁשּקֹורא  ְְִִֵֵֶֶַַָָָמי 
תעׂשה ולא ְֲֲֵֶַֹעׂשה

וגו'גּ דוֹ ל אֹלהינוּ  ּב עיר מאד וּ מהלּ ל ה' ָ◌ְ◌.◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌

ב ) מות :(מח, אחרי פ' ח"א  נו:)[זוהר ](דף 

מה לעוֹ לם, אברהם כּ ׁש בּ א ראה, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹוּ בא
בּ וֹ  יב )?כּ תוּ ב מה(בראשית ׁש מ#. ואגדּ לה ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌

בּ וֹ היא הזּ ה, והּמ קוֹ ם ה"א. בּ וֹ  ׁש הוֹ סיף ? ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  הוּ א. בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  (מח,התגּ דּ ל ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

אֹלהינוּ .ב ) בּ עיר  מאד וּ מה לּ ל ה' ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל 
ה' ׁש נּ קראת  הּק דוֹ ׁש ה , הזּ וֹ  הּק ריה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
בּ וֹ , מתדּ בּ קת קטנּ ה אהבה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַּת ח ּת וֹ נה,
הכּ ל . על יתגּ דּ ל  ׁש מן אז בתוֹ כּה , ֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוׁש וֹ רה

כּ תוּ ב ראה, קמה)וּ בא בּ כל (שם  ה' צדּ יק  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ ר #. בּ יּ ם נוֹ תן  ה זּ וֹ  ׁש בּ דּ רגּ ה מ0וּ ם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְדּ רכיו.
ימין  הדּ רגּ ה, בּ אוֹ תּה  מעשׂ יו, בּ כל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוחסיד 
אברהם כּ ן ועל בּ ע וֹ לם. נע שׂ ית ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
חד ׁש ה, בּ ריּ ה אוֹ תוֹ  עשׂ ה  הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מין

הכּ ל . על והת גּ דּ ל להוֹ ליד, מזּ ל וֹ  ֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתחדּ ׁש 
זה כד )ועל  אברהם(בראשית את בּ ר # וה' ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ל וֹ . ׁש נּ ּת נה הּמ ל# בּ ת הזּ וֹ , בּ כּ "ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַֹ◌ַבּ כּ "ל,
ה בּ רכה על וּ מהי ׁש יּ וֹ רד  הּט וֹ ב ה 0מן  ? ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קלג )ראׁש וֹ . וּ מה(תהלים ּט וֹ ב מה  ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
בּ וֹ  ׁש וֹ רה ה0מן הּט וֹ ב, כּ 0מן ודּ אי. ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָנּ עים.
בּ ר # וה' זה, ועל  גּ וֹ רם. ׁש הּמ קוֹ ם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה,

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  ויּ גדּ ל , מאד. אדני  (בראשיתאת ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ביב ) כּ מוֹ  ׁש מ#, א)ואגדּ לה. ׁש מן (שיר  ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

בּ ר וּ # כּ ׁש הּק ד וֹ ׁש  וּ ראה, בּ א ׁש מ#. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַּת וּ רק 
בּ ימ וֹ ת הכּ ל על ימינוֹ  להרים עתיד ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָהוּ א

כּ תוּ ב  מה  הזּ ה, הּט וֹ ב כּ 0מן  ?הּמ ׁש יח, ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ט ) דּ ויד (עמוס ס כּ ת את אקים ההוּ א ◌ִ◌ָ◌ַ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם

ה וּ א מי י וֹ דעים איננּ וּ  ההוּ א היּ וֹ ם !הנּ פלת. ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אברהם ׁש ל  היּ מין הראׁש וֹ ן , היּ וֹ ם זה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א

מהעפר. להקימּה  לעוֹ רר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד

ׁש ל ועל הראׁש וֹ ן היּ וֹ ם ההוּ א, בּ יּ וֹ ם  זה ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר אברהם, זה - ה' נאם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌3◌ְֹ◌ַהכּ ל.

ׁש כּ תוּ ב הכּ ל, מלּ פני ה ' נאם (בראשיתעליו ָ◌ָ◌ְ◌3◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌
ה 0םכב ) נרמז וכאן  ה'. נאם נׁש בּ עּת י  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִבּ י

העּת יק, אנּפ ין ׁש ל הזּ עיר  בּ וֹ  ׁש נּ ׁש בּ ע ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
היּ וֹ ם אוֹ תוֹ  זה ועל  יד )לאברהם. נקרא(זכריה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש צּ רי# ּת לוּ י , ׁש בּ עּת יק לילה. וֹלא י וֹ ם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹלא
ההוּ א בּ יּ וֹ ם זקנוֹ . ט )להוֹ קיר את(עמוס אקים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

אוֹ תן  כּ ל  את ראה מׁש ה הנּ פלת. דּ ויד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌3סכּ ת
כּ ׁש הּס כּ ה לע וֹ לם, לבא ׁש עתיד וֹ ת ◌ָ◌3◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַהצּ ר וֹ ת 

ׁש כּ ת וּ ב נוֹ פלת, כו)הזּ וֹ  אתכם(ויקרא והכּ יתי  ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
וּ כׁש נּ ׁש למ וּ  בּ גּ ל וּ ת. עּמ כם אני  אף אני, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַגּ ם

כּ תוּ ב  מה חטאים, את(שם)?אוֹ תם ואף ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
סמ# אז כּ ר . והארץ  אזכּ ר אברהם ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְבּ ריתי
לאברהם, דּ וד, ס כּ ת הּק דוֹ ׁש ה , הארץ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌3◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶאת
מי  בּ ׁש למ וּ ת . וׁש ּת ׁש וּ ב בּ ימין, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלהקימ ּה 

IIתהלים IIזוהר 
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בריתי  ׁש כּ תוּ בהיא  אברהם, זה יז)? (בראשית ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
גּ וֹ ים. המוֹ ן  לאב והיית אּת # בריתי ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִהנּ ה
ּת ׁש ּת לּ ם ע ּמ #, ה' ׁש היא הזּ וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כׁש הבּ רית
ׁש ּק וֹ רא מי החברים, העירוּ  זה ועל ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַבּ כּ ל .
וֹלא עשׂ ה ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם ּפ וֹ גם אברם, ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַלוֹ 
בּ אמוּ נה. ה ׁש ּת לּ ם ה זּ וֹ  ׁש בּ ה' מ 0וּ ם ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַתעשׂ ה,

הבּ תוּ כׁש ּת סּת לּ ק האם, ׁש ל בּ יּ מין ה' ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
העליוֹ נה מהאם  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְּת קבּ ל
ואז  לע וֹ למים, תּפ סק ׁש ֹּלא הּט וֹ בה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תּה 
כּ תוּ ב  זה ועל העּמ ים. לׁש אר נקמוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ שׂ ה

ב ) בּ יּ דים.(דניאל ׁש ֹּלא  אבן נגזרת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ההר
נגזרת העליוֹ ן . ההר אברהם, זה - ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמההר
עינים. ׁש בעה ׁש עליה אחת אבן זוֹ הי - ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶאבן
בּ ניה את ׁש הדּ ק וּ  אלּ וּ  בּ כל דינים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְועוֹ שׂ ה

וכתוּ ב בּ כּ ל. אוֹ תם הדּ קה  הרגלים , (שם)בּ ין ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌
הארץ, כּ ל  את  וּ מלּ אה גּ דוֹ ל להר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

בּ יּ מין, ׁש נּ דבּ קה ל )מ0וּ ם אוֹ ר(ישעיה  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
בּ ראׁש וֹ נה ראה, וּ בא החּמ ה. כּ אוֹ ר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה
הלּ בנה. הוּ ארה לע וֹ לם, אברהם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ א
בדרגּ תּה  ׁש הׁש ּת לּ מה עד להאיר, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהתחילה
ׁש כּ תוּ ב  הכּ ל, על ׁש התגּ דּ ל ׁש ֹלמה , ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִבּ ימי 

א) זה(מ "א  ועל מכּ סא#. כּ סאוֹ  את ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִויגדּ ל
ג ) כּ סף,(הושע  עשׂ ר  בּ חמ0ה לּ י ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָואכּ רה

ׁש ֹלמה. ׁש עד צדּ יקים  עשׂ ר החמ 0ה  ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָאוֹ תם
העליוֹ נה הּת ׁש בּ חת נּת נה ידוֹ  על זה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל

דּ ו  אבל בּ ּה . ׁש יּ תגּ דּ ל  כּ די  נאמרהזּ וֹ , ד ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
לג לּ וֹ ת. רׁש וּ ת לוֹ  נּת נה וֹלא אמרבּ לחׁש , ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌

וגו ' למל! מעשׂ י  ב )אני את(מה, לעוֹ רר , ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

מעשׂ י  הם וּ מי העלי וֹ ן. ׁש ֹּלאהּמ ל# מי  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
עוֹ שׂ ה מה מעשׂ ה , בּ וֹ  הּמ עשׂ התלוּ י  ׁש הרי ? ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

למעלה מעשׂ י תל וּ י הם מי אלּ א הם! אלּ וּ  ? ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
מהיר(שם) סוֹ פר עט מ0וּ םלׁש וֹ ני . ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌

העלי וֹ ן. לּמ ל# הלּ ילה בּ חצוֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש בּ חת

ה0ירים. ׁש יר ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ידי דּ ת, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִׁש יר
כּ אן  אף הּמ ל#. את הגּ בירה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש בּ חת

אוֹ תוֹ . מׁש בּ חת ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ בירה

וּ מהלּ ל גּ ד וֹ ל  ב )ה' ׁש אמרנוּ .(מח, כּ פי יפה , ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
הארץ  כּ ל משׂ וֹ שׂ  ג )נ וֹ ף ,(מח , ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

זה - נוֹ ף יפה ׁש לּ הם. הזּ וּ וּ ג ׁש ל  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת
כּ ל  מ שׂ וֹ שׂ  צדּ יק, וזה הוּ א, בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
י שׂ ראל  וּ כנסת ה כּ ל, שׂ מחת היא אז ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,

נוֹ דע מתבּ רכת. בּ ארמנ וֹ תיה אֹלהים ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ד )וגוֹ 'למשׂ גּ ב והוֹ "ד ,(מח , נצ "ח הם אלּ וּ  - ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

התכּ נּ סוּ ת ה בּ רכ וֹ ת, כּ ל  ׁש ל התכּ נּ סוּ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש 0ם
הדּ רגּ ה ידי על יוֹ צאת מ0ם שׂ מחה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
הבּ רכוֹ ת התכּ נּ סוּ  וׁש ם  צדּ יק, ׁש נּ קראת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ וֹ 
מ0ם. וּ להתבּ ר# הּק דוֹ ׁש ה העיר את ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלב7ם
כּ תרי  כּ ל אלּ וּ  - נוֹ עדוּ  הּמ לכים הנּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִכּ י
הדּ ברים אחר וּ למקוֹ ם אחד, בּ כלל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #

עוֹ לים. ◌ִ◌ָ◌ַהלּ לוּ 

נק ּדה אֹות ּה - צּיֹון הר הארץ ּכל  ְְִֶַָָָָָֻמׂשֹוׂש
העֹולם ּכל  ׁשל הּמראה ְִֶֶַַָָָהיא

וגו 'יפה ציּ וֹ ן הר הארץ ּכ ל משׂ וֹ שׂ  (מח,נוֹ ף ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

פקודיג) פ' ח"א  רכב:)[זוהר ◌ַ◌ָּפ תח](דף 
מח)ואמר, הארץ (תהלים כּ ל  משׂ וֹ שׂ  נוֹ ף יפה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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היכל%:'אֹלהים בּ קרב אֹלהיםיאחסדּ % ׁש מ% על'כּ  ּת הלּ ת% כּ ן ¡¦©§¤§¤¤¥¨¤§¦§¡¦¥§¦¨§©
ימינ%: מלאה צדק ארץ למעןיבקצוי יהוּ דה בּ נוֹ ת ּת גלנה ציּ וֹ ן הר ישׂ מח ©§¥¤¤¤¤¨§¨§¦¤¦§©©¦¨¥§¨§§¨§©©

מגדּ ליה:יגמׁש ּפ טי%: ספרוּ  והקּ יפוּ ה ציּ וֹ ן ּפ ּס גוּ ידסבּ וּ  לחילה לבּ כם ׁש יתוּ  ¦§¨¤Ÿ¦§©¦¨¦§¦§¨¤¨¦¦§¤§¥¨©§

אחרוֹ ן: לדוֹ ר ּת סּפ רוּ  למען אֹלהיםטוארמנוֹ תיה זה 'אֹלהינוּ 'כּ י ©§§¤¨§©©§©§§©£¦¤¡¦¡¥

מוּ ת: על ינהגנוּ  הוּ א ועד ©¥£©§¤¨¨עוֹ לם

רב מל! קרית  צפוֹ ן ירכּ תי ציּ וֹ ן  בּ אהר  . ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֹ
את הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ראה,
כּ ּס א מּת חת נכבּ דה אחת אבן זרק ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
וראׁש  הּת ה וֹ ם, עד אוֹ תּה  וׁש ּק ע ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְכבוֹ ד וֹ 
הּת הוֹ מוֹ ת, בּ תוֹ # נעוּ ץ  אבן  אוֹ תּה  ׁש ל  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 
האחר הראׁש  ואוֹ תוֹ  למעלה, אחר  ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְוראׁש 

אחת נקדּ ה הוּ א  ׁש עוֹ מדת(עליונה)העליוֹ ן ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
העוֹ לם התּפ 0ט וּ מ 0ם  הע וֹ לם, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ מר כּ ז
והתקיּ ם הצּ דדים, וּ לכל ולשׂ מאל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלימין

הּמ ר כּ ז, נקדּ ת נקראת בּ אוֹ תּה  אבן ואוֹ תּה  ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
נׁש  ׁש ּמ ּמ נּ ה ה-ת יּ ה, לכלאבן  העוֹ לם ּת ל  ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  י "ּה . ׁש ת - ׁש תיּ "ה עוֹ ד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים.
העוֹ לם  יסוֹ ד  להי וֹ ת א וֹ תּה  שׂ ם  ה וּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ !

הכּ ל התּפ 0טהוהׁש ּת לת  גונים בּ ׁש לשה . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
התּפ 0ט וּ ת נקדּ ה . אוֹ תּה  סביב  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
צח וּ ת כּ ל נקדּ ה, אוֹ תּה  סביב ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִראׁש וֹ נה
הם. וׁש ם ע וֹ מדים, הם ׁש ם הארץ ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוזכּ וּ ת
סביב  הארץ כּ ל על למעלה עוֹ מדת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוזוֹ 
אוֹ תּה  סביב ׁש ניּ ה התּפ 0טוּ ת נק דּ ה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָאוֹ תּה 
וזכּ וּ ת צחוּ ת ׁש ם אין ראׁש וֹ נה, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתּפ 0טוּ ת
וצח דּ ק הוּ א אבל ראׁש וֹ נה, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ אוֹ תּה 
עפר ׁש אר  מכּ ל י וֹ תר  העפר  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַבּ צּ חוּ ת
חׁש # היא ׁש ליׁש ית התּפ 0טוּ ת ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַאחר.

זה וּ סביב מכּ לּ ם , יוֹ תר  העפר ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְוגּס וּ ת
העוֹ לם. כּ ל  ׁש ּס וֹ בב האוֹ קינוֹ ס מי  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְעוֹ מדים
וכל  בּ ּמ רכּ ז, עוֹ מדת נקדּ ה ׁש אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
העוֹ לם ׁש ל ההתּפ 0טוּ ת ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ונים

◌ָ◌ִ◌ְסביבּה .

הּמ קדּ ׁש ,התּפ )טוּ ת בּ ית הוּ א ראׁש וֹ נה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ועזרוֹ ת, היכלוֹ ת אוֹ תם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוכל
העיר וכל וירוּ ׁש לים, ׁש לּ וֹ  ּת ּק וּ ן א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוכל
כּ ל  - ׁש ניּ ה התּפ 0ט וּ ת  וּ פנימה. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵמהחוֹ מוֹ ת
בּ קד 0ה. ׁש התקדּ ׁש ה ישׂ ראל ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶארץ
הארץ, ׁש אר  כּ ל  הוּ א ׁש לי ׁש ית ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתּפ 0טוּ ת
וים הע ּמ ים, ׁש אר מוֹ ׁש ב בּ ית ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְמקוֹ ם
ּפ ר ׁש וּ ה והרי  הכּ ל. ׁש ּס וֹ בב ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָהאוֹ קינוֹ ס
נקדּ ה אוֹ תּה  ׁש ּס וֹ בבים העין גּ וֹ ני זה ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש ּס וֹ ד
העין, כּ ל  ׁש ל מראה ׁש ה וּ א  העין, מרכּ ז ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל
ׁש היא ׁש אמרנוּ  הּמ רכּ ז נקדּ ת ׁש אוֹ תּה  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
קדׁש  בּ ית ע וֹ מד וׁש ם הכּ ל, ׁש ל ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַמראה
ׁש ל  הּמ ראה ׁש הם וכּפ רת וארוֹ ן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דׁש ים
ׁש ל  הּמ ראה היא נקדּ ה ׁש אוֹ תּה  נמצא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַהכּ ל.
משׂ וֹ שׂ  נוֹ ף יפה כּ תוּ ב זה ועל העוֹ לם. ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
אוֹ תוֹ  יפה - יפה וגוֹ '. ציּ וֹ ן הר  הארץ ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
האילן, נוֹ ף - נוֹ ף הכּ ל. ושׂ מחת ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ראה

הכּ ל . ׁש ל היּ פי ֹ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר מט  מזמור | לחודש  ט  | שני 263ספר

לחודש ט

מזמוֹ ר:אמט קרח לבני יׁש ביבלמנצּ ח כּ ל האזינוּ  העּמ ים כּ ל זאת ׁש מעוּ  ©§©¥©¦§¥Ÿ©¦§¦§Ÿ¨¨©¦©£¦¨Ÿ§¥

ואביוֹ ן:ג חלד: עׁש יר יחד איׁש  בּ ני גּ ם אדם בּ ני חכמוֹ תד גּ ם ידבּ ר ּפ י ¨¤©§¥¨¨©§¥¦©©¨¦§¤§¦§©¥¨§

תבוּ נוֹ ת: לבּ י חידתי:הוהגוּ ת בּ כנּ וֹ ר אפּת ח אזני למׁש ל איראואּט ה לּמ ה §¨¦¦§©¤§¨¨¨§¦¤§©§¦¦¨¦¨¨¦¨

לקדחת

וגו' מזמור  קרח  א)לבני  מט]:(מט, לפרק תהלים ותלהו[שימוש  שלו שם עם אותו  כתוב לקדחת .
לכתוב וטוב אי"ק . בחלוף "עקבי  ק' מן י ' "אדם, מן ד' "שמעו , מן ש ' שד"י . הוא שלו ושם עליו.

עמו  לאסף)ג"כ סלה .הבא (מזמור  "הוא עד אחריו

IIתהלים IIשימוש

ממה יודעים ואינם מפחדים שלשה
מפחדים

יסובני.למה עקבי  עון  רע בימי  (מט,אירא 

ח "א:ו ) קצח.)[זוהר תורה](דף פתחזוהר
הם שלשה וראה בוא ואמר, אלעזר  רבי
וזה מפחדים ממה  יודעים ואין שמפחדים
ממה ויודע  שמפחד מי  יש אבל נתבאר 
חטאים אותן מפני הוא וזה מפחד, הוא
בהם, נזהר  ולא חטאים שהם ידע שלא
ימי  הם איזה רע , מימי  מפחד הוא ולכך 
נועדים שהם הימים הם אלו רע ,
יצה"ר והוא ההוא, ברע  ומחוברים
שניתנה יודעים ימים לו ויש רע, שנקרא
אותן  לכל להסטין בעולם רשות לו
להטמא שבא מי  כי דרכיהם, שמטמאים
רע, ימי שנקראים הם ואלו לו , מטמאים 
שאנשים החטאים אותן על ממונים והם
מי  כל ולפיכך בעקבותיהם. אותם דשים 
אותן  שדש החטאים באותן חוטא שהוא
תמיד , מפחד והוא בהם, יודע אינו ברגליו
מחטאים תמיד  נשמר היה המלך דוד
היה למלחמה  יוצא היה וכאשר  האלה,
להתגיר נתירא לא וע"כ בהם, מפשפש

היו, מכלים ד' וראה ובוא מלחמה, עמהם
ארדף  אמר  דוד  זה, שאל  לא זה ששאל מה 
מפני  כלותם, עד  אשוב ולא ואשיגם אויבי 
החטאים, מאלו נשמר  שהיה מפני  מה ,
וע "כ  לשלוט, לאויביו מקום נתן ולא
רדפו  ולא תמיד, אחריהם לרדוף  ביקש
שיפול  חטאיו על  לתבוע אחריו הם
אע "פ  יותר, מפחד  היה אסא בידיהם,
כדוד  לא אבל  בחטאיו, מפשפש  שהיה
ולא אחריהם לרדוף ביקש הוא המלך,
וכך  יהרגם, שהקב"ה אלא  עמהם, ילחם

שכתוב יד )היה ב ' והעם(ד"ה אסא וירדפם
הכושים את ה' ויגף וכתוב  וגו', עמו  אשר 
הכושים, וינוסו יהודה ולפני  אסא לפני 

בו כתוב מה ל')דוד א' דוד (שמואל ויכם
אסא אבל למחרתם, הערב ועד מהנשף
יהושפט הורגם, והקב "ה רודף  היה הוא
אני  ואומר, מבקש היה כן כמו יהודה מלך
אני  אלא להרוג, ולא  לרדוף ביכולתי  אין
היה לא שהוא לפי תהרגם, ואתה אזמר 
לו  עשה והקב"ה כאסא, כך כל  מפשפש

שכתוב  כ )כן , ב ' ברנה(ד"ה  החלו ובעת
מואב  עמון  בני על מארבים  ה' נתן ותפלה

IIתהלים IIזוהר 
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יסוּ בּ ני: עקבי עוֹ ן רע יתהלּ לוּ :זבּ ימי עׁש רם וּ ברב חילם על אחחהבּ טחים ¦¥¨££¥©§¥¦©Ÿ§¦©¥¨§Ÿ¨§¨¦§©¨¨

לאֹלהים יּת ן ֹלא איׁש  יפדּ ה פדה וחדלטכּ פרוֹ :'ֹלא נפׁש ם ּפ דיוֹ ן ויקר ¨Ÿ¦§¤¦¦¥¥¦¨§§¥©¦§©§¨§¨©

ה$חת:ילעוֹ לם: יראה ֹלא לנצח עוֹ ד יחדיאויחי ימוּ תוּ  חכמים יראה כּ י §¨¦¦¨¤©¦§¤©¨©¦¦§¤£¨¦¨©©

חילם: לאחרים ועזבוּ  יאבדוּ  ובער מׁש כּ נתםיבכּ סיל לעוֹ לם בּ ּת ימוֹ  קרבּ ם §¦¨©©Ÿ¥§¨§©£¥¦¥¨¦§¨¨¥§¨¦§§Ÿ¨

אדמוֹ ת: עלי בׁש מוֹ תם קראוּ  ודר כּ בּ המוֹ תיגלדר נמׁש ל ילין בּ ל בּ יקר ואדם §Ÿ¨Ÿ¨§¦§¨£¥£¨§¨¨¦¨©¨¦¦§©©§¥

סלה:ידנדמוּ : ירצוּ  בּ פיהם ואחריהם למוֹ  כּ סל דרכּ ם לׁש אוֹ לטוזה כּ צּ אן ¦§¤©§¨¥¤¨§©£¥¤§¦¤¦§¤¨©Ÿ¦§

לבּ קר יׁש רים בם ויּ רדּ וּ  ירעם מות לוֹ :(וצירם)ׁש ּת וּ  מזּ בל ׁש אוֹ ל לבלּ וֹ ת וצוּ רם ©¨¤¦§¥©¦§¨§¨¦©Ÿ¤§¨§©§¦§ª

אֹלהיםטז סלה:'א� יקּ חני כּ י ׁש אוֹ ל מיּ ד נפׁש י כּ ייזיפדּ ה ּת ירא אל ©¡¦¦§¤©§¦¦©§¦¦¨¥¦¤¨©¦¨¦

בּ יתוֹ : כּ בוֹ ד ירבּ ה כּ י איׁש  אחריויחיעׁש ר ירד ֹלא הכּ ל יקּ ח במוֹ תוֹ  ֹלא כּ י ©£¦¦¦¦§¤§¥¦§¦©©Ÿ¥¥©£¨

ל�:יטכּ בוֹ דוֹ : תיטיב כּ י ויוֹ ד% יבר� בּ חיּ יו נפׁש וֹ  אבוֹ תיוכ כּ י דּ וֹ ר עד ּת בוֹ א §¦©§§©¨§¨¥§ª¦¥¦¨¨©£¨

אוֹ ר: יראוּ  ֹלא נצח נדמוּ :כאעד כּ בּ המוֹ ת נמׁש ל יבין וֹלא בּ יקר אדם ©¥©¦§¨¨¦¨§¨¦¦§©©§¥¦§

חזקיה וינגפו, ליהודה הבאים שעיר והר 
אני  ואומר, מבקש היה כן כמו יהודה מלך
ולא לרדוף ולא לזמר  לא ביכולתי  אין
מאותן  שנתירא לפי  מלחמה, להתגיר

כתוב מה שאמרתי, ט )החטאים ב  (מלכים

ויך  ה' מלאך ויצא ההוא בלילה ויהי 
אלף  וחמשה ושמנים מאה אשור במנחה
מתי , פגרים  כלם והנה בבקר  וישכימו
במטתו  שוכב בביתו  יושב  היה חזקיה
היו  אלה צדיקים ומה אותם, הרג  והקב"ה
בני  שאר החטאים, מאותן מפחדים
לפיכך  וכמה, כמה אחת על העולם
החטאים מאותן להשמר האנשים צריכים

בשביל ולפ  שאמרנו, כמו אחריהם  שפש
שאין  רע ימי אותן עליו ישלטו שלא
למה דוד אמר ולפיכך  עליו. מרחמים
אלא כתוב לא יראתי רע, בימי  אירא
רע  ימי מאותן להתירא לי  שאין אירא,
איזה יסובני , עקבי עון שאמרנו, כמו

שנאמר האמונה, מסודות סוד זה עקבי ,
כה) הוא(בראשית  זה עשו, בעקב אוחזת וידו

שמסתכלים העקבים ואותן ההוא עקב
בהם דש  שהאדם החטאים באותן תמיד
שיודעים הצדיקים הם  זכאים בעקביו.
תמיד  מפשפשים והם מחטאים להשמר
בעולם מקטרג ימצא לא  למען במעשיהם,
הבא, לעולם  עליהם יסטין ולא הזה,
ללכת ונתיבות דרכים להם מתקנת שהרי 

שכתוב ג )בהם , וכל (משלי  נעם  דרכי דרכיה
שלום. נתיבותיה 

נדמו.אדם כבהמות נמשל  ילין בל  ביקר 
כא) ח "ג :(מט, קמג :)[זוהר תורה](דף זוהר

יצאה והנשמה אדם שנקרא מי למדנו
לו  לעשות בבית להלינו אסור  וימת, ממנו
הגוף  זה  של  הכבוד משום הארץ, על  לינה 
ביקר אדם שכתוב בזיון, בו יתראה שלא
בל  היקרים מכל  יקר  שהוא אדם ילין, בל
נמשל  כך יעשו שאם לפי  הטעם, מה  ילין,

IIתהלים IIזוהר 
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בכלל  היו  לא בהמות מה  נדמו, כבהמות
קדוש, רוח בהן נראה  שלא מפני אדם, של
וזה כבהמות, נמשל רוח בלי  גוף  כל אף
בו  להראות אין הכל של כבוד  שהוא הגוף
מי  כל  הצנועים בספר  ולמדנו בזיון,
כשהוא הקדוש הגוף לזה לינה שעושה

העולם, של  בהגוף פגם עושה רוח בלי 
בארץ  לינה עושים אין זה מפני שהרי 
לפי  בה, ילין שצדק  בהמקום הקדושה
ואם המלך , דמות נקרא הנכבד הגוף שזה
זש "כ  לבהמה, נמשל הרי  לינה בו עושה

נדמו. כבהמות נמשל

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהיםאנ  אל לאסף מּמ זרח�יהו�'מזמוֹ ר ארץ ויּ קרא דּ בּ ר ¦§§¨¨¥¡¦§Ÿ̈¦¤©¦§¨¨¤¦¦§©

מלסטים להציל

וגו' דבר  ה' אלקים א)אל  נ]:(נ, לפרק תהלים האויבים [שימוש מן  להנצל ח "י . הוא שלו שם .
סכנה . בשעת  עליו  לישא וטוב  ומהלסטים.

IIתהלים IIשימוש

הקדושים האבות  שלימות הכל  שלימות

ויקרא מזמור  דבר ה' אלהים אל לאסף

וגו' א)ארץ ח"ג:(נ , סה :)[זוהר זוהר(דף 

אלהיםתורה] אל  יהודה רבי שאמר למדנו
שלימות הכל שלימות  ארץ , ויקרא דבר ה'

ארץ  ויקרא  דבר הקדושים  צזהאבות

בשמחה, בשלימות ישראל בכנסת להמצא
ואמר חזר  עמה, נמצא הוא מקום ומאיזה

הופיע מצי  אלהים יופי מכלל למדנו צחון
התחתון, עולם לברוא הקב "ה רצה כאשר
עשה שלמעלה, כדמיון הכל עשה
אחד  מקום הארץ, כל באמצע ירושלים
נתברכת, הזה וממקום עליה , ציון שנקרא
העולם התחיל ציון של הזה ובמקום
ה' אלהים אל זש"כ נבנה, וממנו להבנות
מבואו, עד  שמש ממזרח ארץ ויקרא דבר
אלהים יופי מכלל מציון מקום, ומאיזה

שלימותצטהופיע  שהוא מציון כלומר
ובוא הופיע , אלהים העולם  של היופי 
מציון  אלא ירושלים נתברכה לא וראה
נתקשר. באחד אחד  והכל מלמעלה, וציון

מהן  אחת במדרגה קיימים הם כולם 
עולם יסוד צדיק שנקראת 

ויקרא מזמור  דבר ה' אלהים אל לאסף

וגו ' א)ארץ ח"א :(נ , קפו.)[זוהר (דף

תורה] וראהזוהר בוא יהודה רבי  אמר עוד
לו  התקין העולם את הקב"ה ברא כאשר
העמודים וכל להתקיים , מה  על  עמודים ז'

המיוחד  אחד  בעמוד נתבארק קיימים וזה
ט )שכתוב חצבה(משלי ביתה בנתה חכמות

קיימים הם כלם  ואלה שבעה, עמודיה
יסוד  צדיק שנקראת מהן אחת במדרגה
ההוא ממקום נברא כאשר והעולם עולם,
העולם, ותיקון העולם יסוד שהוא נברא,
העולם של המיוחדת נקודה שהוא
שכתוב  ציון, הוא, ואיזה הכל, ואמצעות
ויקרא דבר ה' אלהים אל לאסף  מזמור 
ומאיזה מבואו, עד  שמש ממזרח  ארץ
יופי  מכלל מציון  שכתוב מציון, מקום,
צד  שהוא ההוא מהמקום הופיע, אלהים
וציון  כראוי , השלימה  האמונה של היסוד 
כל  של והנקודה התקיפות כח הוא

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

חסדצז . האבות  ג' כאשר  הוא  הכל שלימות פי'
שנקראת להמלכות משפיעים  תפארת גבורה

ידו צח .ארץ: ועל  שממנו היסוד ספירת זה ציון
להמלכות: השפע והארתצט .תבא  שהופעת  פי '

דהיינו  מציון אליה בא  מלכות דהיינו אלהים  השם
ימי .קהיסוד: ז' של הספירות ז ' אלו סמכין ז'

זה  יחידאי  סמכא  בחד מקושרות  וכלן  הבנין,
היסוד:
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העולם כל  נתיסד  ההוא  וממקום העולם,
לפי  ניזון , העולם כל  ומתוכו ונעשה,
ציון  הן אחד, והן  הן מדרגות ששתי

ושניהן קאוירושלים רחמים וזה דין  זו
רחמים. ומכאן דין מכאן אחד ,

השכינה עם האבות  נזדמנים  שעה  באותה
עמה ולהתחבר עמה לספר ומקדימים

ויקרא מזמור  דבר י"י אלהים אל לאסף

וגו '. א)ארץ ח"ג :(נ , סה .)[זוהר (דף 

תורה] תורה  למדנו זוהר שמעון רבי אמר
לקבל  באה והשכינה הבקר מתנוצץ כאשר
שעה באותה עמו , לספר המלך פני
ומקדימים השכינה  עם האבות נזדמנים
והקב"ה עמה, ולהתחבר  עמה לספר

עמהם אליה להקבמדבר  קורא  והוא
לאסף  מזמור  זש"כ כנפיו, עליה לפרוס

ז  אל, וגו', ארץ ויקרא דבר ה' אלהים האל
חסד  ונקרא החכמה זו קגאור אלהים

רחמים, הכל שלימות זה הוי "ה גבורה,
וגו'. ארץ ויקרא דבר  ולכך

שנקרא בהשם תעלה מנחה בתפלת
אלהים

וגו '.מזמור אלהים  אל א)לאסף [זוהר,:(נ ,

כא  כ ', הזוהר מה .)תיקוני תורה](דף  זוהר

להזכאי שמעלה  מי  [להשכינה]הוא 

בתפלת בעלה, אצל בתפלתו
הגדול  אל  שנקרא בהשם תעלה שחרית
שנקרא בהשם תעלה מנחה בתפלת ודאי,

בהשם תעלה ערבית בתפלת אלהים,
הויה ה'קד שנקרא אלהים אל הדבר וסוד

ארץ. ויקרא דבר

ּבעלי רּבֹוא וחמּׁשים מא ֹות וחמׁש ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַאלף 
ּכׁשּמאיר הּוא ּברּוְך לּקד ֹוׁש מזּמרים ְְְִִִֵֶַַָָָׁשירה

ַהּיֹום

ויּ קרא מזמוֹ ר  דּ ּב ר ה' א ֹלהים אל לאסף ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מבאוֹ  עד ׁש מׁש  מ ּמ זרח  א)ארץ (נ , ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

מות  אחרי פ ' ח "ג ס"ד:)[זוהר אל ](דף  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְויצא
רבּ י  עליו. וכ ּפ ר  ה' לפני אׁש ר ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ז בּ ח

ואמר, ּפ תח  נ)יהוּ דה לאסף (תהלים  מזמ וֹ ר  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מּמ זרח  ארץ ויּ קרא דּ בּ ר ה' אֹלהים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵאל 

מבאוֹ  עד מא וֹ תׁש מׁש  וחמׁש  אלף למדנוּ , . ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
מזּמ רים ׁש ירה בּ עלי  רבּ וֹ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוחמ0ים
ואלף  היּ וֹ ם. כּ ׁש ּמ איר הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק ד וֹ ׁש 
בּ צּ הרים. וּ ׁש מוֹ נה ואר בּ עים מאוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוחמׁש 
ר בּ וֹ א אלף ותׁש עים מאוֹ ת וחמׁש  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְואלף

הער בּ ים. בּ ין ׁש נּ קראת ׁש עה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 

אוֹ תםרבּ י  כּ ל ה יּ וֹ ם, כּ ׁש ּמ איר אמר , יוֹ סי ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ דברי  מׁש בּ חים יבבה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי

הזּ ה. הבּ קר כּ נגד (כשמתעורר )תׁש בּ ח וֹ ת  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌
מתבּ 7מים, כּ לּ ם הזּ ה, ה בּ קר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש ּמ תעוֹ רר
זהוּ  ּת ׁש בּ חוֹ ת. ואוֹ מרים ׁש וֹ כ#, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְוהדּ ין 

לט )ׁש כּ תוּ ב ויּ ריעוּ (איוב  בקר כּ כבי  יחד  בּ רן ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌
זמן ואוֹ תוֹ  אֹלהים. בּ ני  שׂ מחה(אמונה)כּ ל  ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  בּ ע וֹ לם, נמצאים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ ברכוֹ ת
להחי וֹ תוֹ , אברהם את מעיר ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵהוּ א
וּ מנּ ין  בע וֹ לם. וּ מׁש ליטוֹ  עּמ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת עׁש ע

אבר ׁש ל  הוּ א הזּ ה ׁש הבּ קר  ׁש כּ תוּ ב הםלנוּ  ? ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

דין:קא. מלכות  ירושלים רחמים , יסוד פי'קב .ציון
חסד באמצעות השכינה אל וקורא  מדבר  שהקב "ה 

האבות: והיינו תפארת  ענףקג.גבורה הוא  חסד
האבות:קד.החכמה: תקנו  שהתפלות  שאמרו זהו
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יט ) בּ אוֹ תוֹ (בראשית בּ בּ קר. אברהם ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ ׁש כּ ם
וחמ ׁש  אלף אוֹ תם כּ ל  הער בּ ים, בּ ין ׁש ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְזמן
יללה בּ עלי ר בּ וֹ א אלף ותׁש עים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵמא וֹ ת
והּק טטה ׁש עה, בּ אוֹ תּה  וּ מזּמ רים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים,
ההתעוֹ רר וּ ת ׁש עה  ואוֹ תּה  בּ ע וֹ לם. ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָׁש וֹ רה 
יצחק, את הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ עיר
דּ ברי  על ׁש עוֹ ברים  הרׁש עים את ודן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְועוֹ מד
זוֹ רמים אׁש  נהרוֹ ת וׁש בעה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
הרׁש עים, ראׁש י  על  וחלים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ צאים
מתעוֹ רר וֹ ת אׁש  ׁש ל  גּ חלים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוׁש להבוֹ ת 
למק וֹ מוֹ , אברהם ׁש ב ואז למּט ה. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ עלה
והיּ וֹ ם למקוֹ מוֹ . ׁש ב ואברהם ׁש נּ אמר  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
ואוֹ מרים: צוֹ וחים הגּ יהנּ ם ור ׁש עי ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶּפ וֹ נה,

ו) צללי (ירמיה ינּ טוּ  כּ י  ה יּ וֹ ם פנה  כּ י לנוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ י 
להזּ הר אדם צרי# ׁש עה ואוֹ תּה  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָערב.

הּמ נחה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ תפלּ ת

וחמ ׁש בּ זמן  אלף אוֹ תם הלּ ילה, ׁש ּמ גּ יע  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
נקראים וּ ׁש מוֹ נה ואר בּ עים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵמאוֹ ת
אז  ׁש ירה. וא וֹ מרים לּפ רכת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִמח וּ ץ
וה וֹ לכים ׁש לּ מּט ה, הדּ ינים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתע וֹ ררים
ׁש ירה אוֹ מרים ואלּ ה בּ ע וֹ לם, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מׁש וֹ טטים
אחר וחצי . מׁש מרת הלּ ילה ׁש נּ חלק ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַעד
האחרים כּ ל מזדּ ּמ נים הלּ ילה, ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ חלק

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ּת הלּ וֹ ת, ואוֹ מרים (ישעיהכּ אחד ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אמר,ס) יהוּ דה  ר בּ י  יב7רוּ . ה' ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ תה לּ וֹ ת

מב 7רים. ה' ּת הלּ וֹ ת בּ בּ קר , רצוֹ ן  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ מצא
הצּ פוֹ ן  ׁש ר וּ ח אחר אמר, יוֹ סי  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
לּה , והלכה הלּ ילה בּ חצוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררה
הבּ קר, ׁש יּ בא עד ּת הלּ וֹ ת ◌ֶֹ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמב7רים
וּ ברכוֹ ת שׂ מחה ואז הזּ ה, הבּ קר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ רר 
אבּ א, רבּ י אמר למדנ וּ , בּ עוֹ לם. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים

שׂ רים. ׁש ֹלׁש ה כּ לּ ם וּ מעל כּ #, בּ אוֹ תּה כּ לּ ם 3◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌3◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ מעוֹ ררים  ה זּ ה ה בּ קר ׁש ּמ תעוֹ רר ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה

מאוֹ ת  וחמׁש  אלף אוֹ תם  כּ ל  על ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִּת ׁש בּ חוֹ ת
ממנּ ה  עליהם מתמנּ ה ר בּ וֹ א, ◌ֶ◌.◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוחמ-ים
ותחת  ׁש לּ מּט ה, כּ נגד  הימן, וּ ׁש מוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,
ׁש יר. לת ּק ן עליהם ממנּ ים שׂ רים ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌.◌ְ◌ִ◌ָ◌ָידוֹ 
בּ ין  ׁש ל  זמן ׁש ּמ תעוֹ רר  ׁש עה ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
וחמׁש  אלף א וֹ תם כּ ל  וּ מז ּמ רים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהערבּ ים
היללה, בּ עלי ר בּ וֹ א אלף ותׁש עים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵמאוֹ ת 
ידוּ תוּ ן , וּ ׁש מוֹ  אחד , ממנּ ה עליהם ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌.◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתמנּ ה 
עליהם  ממנּ ים ידוֹ  ותחת ׁש לּ מּט ה, ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌.◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הזּ מר, אוֹ ת וֹ  לתּק ן  (שםשׂ רים ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
עריצים.כה) ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְזמיר 

הלּ יל בּ א וֹ תּה  ׁש ּמ גּ יע  מתעוֹ רריםׁש עה ה, ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ואז  לּפ רכת, ׁש ּמ חוּ ץ  אוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל 
והדּ ינים נמצא, ֹלא וּ פתח ׁש וֹ כ #, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ַהכּ ל
כּ אחד  מתמנּ ים כּ לּ ם מתעוֹ ררים , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
אחר הלּ ילה. ׁש נּ חלק עד אלּ ה, על  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵאלּ ה
מתמ נּ ה מתכּ נּ סים, וכלּ ם הלּ ילה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ חלק
הּמ חנוֹ ת, כּ ל  את וּ מכנּ ס אחד ממנּ ה ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם 

ׁש נּ אמר  י)כּ מוֹ  הּמ חנוֹ ת(במדבר  לכל מאּס ף ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌
ידוֹ  ותחת ׁש לּ מּט ה, כּ נגד אסף, וּ ׁש מוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ ',
ּת ה לּ וֹ ת. וּ מב7רים ממנּ ים שׂ רים אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
אוֹ תוֹ  קם הבּ קר , ׁש בּ א כּ יון הבּ קר. ׁש בּ א ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵעד
ונכנס  אוֹ תם, לטהר אּמ וֹ  מ0די וי וֹ נק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַנע"ר 
עת היא אז הבּ קר, כּ ׁש ּמ תעוֹ רר  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַל0מׁש .
והּמ ל# הּמ ל#, עם הגּ בירה  ׁש ּמ דבּ רת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָרצ וֹ ן
וּ פ וֹ רס  בּ רכ וֹ ת ׁש ל אחד  חוּ ט מּמ נּ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵמוֹ ׁש #
מי  עּמ ּה . ׁש ּמ זדּ וּ גים אוֹ תם ועל  ה גּ בירה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַעל

עּמ ּה  ׁש ּמ זדּ וּ גים ׁש ּמ ׁש ּת דּ ליםהם אוֹ תם ? ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י כּ ׁש נּ חלק. בּ לּ ילה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 
הגּ בירה עם  ׁש בּ א מי ׁש ל  חלקוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
לד בּ ר הּמ ל # ּפ ני את לק בּ ל ׁש בּ אה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
מוֹ ׁש יט ׁש הּמ ל# בּ ׁש עה ע ּמ ּה , ונמצא ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִעּמ ּה ,
ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  הגּ בירה . את לק בּ ל ימינוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶאת

IIתהלים IIזוהר 
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קלט ) אׁש כּ נה(תהלים  ׁש חר כנפי ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶא7א
היּ ם אחרית מי  ים. ׁש עהבּ אחרית אוֹ תּה  ? ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ ׁש נּ חלק, היא . ים אוֹ תוֹ  ׁש ל ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַאחרית
האחרית ועכׁש ו  דין, והיה ראׁש ית, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
ונכנסת דּ יניה, ׁש ּמ סּת לּ קים ׁש לּ ּה , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶהוּ א
ׁש ּמ זדּ וּ גים א וֹ תם וכל היא הּמ ל# ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלכנפי

ים. בּ אחרית אׁש כּ נה ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִע ּמ ּה .

בּ ּת וֹ רה ולמדנוּ , ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם  כּ ל ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הלּ ילה, ׁש נּ חלק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
הבּ קר וּ כׁש בּ א ה-כינה. עם ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת ּת פים
נמצא  הוּ א הּמ ל!, עם מתחבּ רת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהגּ בירה
את  כּ לּ ם על ּפ וֹ רס והּמ ל! הּמ ל !, עם ◌ֶ◌ָ◌.◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִעּמ ּה 

ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  מב )כּ נפיו. ה'(שם יצ וּ ה יוֹ מם ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
למדנוּ , וגוֹ '. ע ּמ י  ׁש ירה וּ בלּ ילה ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַחסדּ וֹ 
עם מזדּ ּמ נים האבוֹ ת  ׁש עה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 

וּ מק דּ ימים וּ להתחבּ רהגּ בירה, עּמ ּה  לדבּ ר ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
עּמ ּה  מדבּ ר  הוּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִעּמ ּה ,
את עליה לפרס לּה  קוֹ רא  והוּ א ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,

ׁש כתוּ ב זה וּ  נ)כּ נפיו. אל(שם לאסף מזמ וֹ ר ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ארץ  ו יּ קרא דּ בּ ר  ה' זהאֹלהים - אל וגוֹ '. ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

זוֹ  - אֹלהים חסד. ונקרא  החכמה , ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאוֹ ר 
רחמים. הכּ ל, ׁש למ וּ ת זוֹ  - יהוה ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְגבוּ רה.
אלעזר ר בּ י וגוֹ '. ארץ ויּ קרא דּ בּ ר - זה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל
ל וֹ , אמר  אביו. ׁש מעוֹ ן רבּ י לפני יוֹ ׁש ב ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
דּ ין. הוּ א מקוֹ ם בּ כל אֹלהים ׁש נינוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
ׁש נּ קרא מקוֹ ם  יׁש  ה "א. וא"ו ה"א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵיוֹ "ד
נקרא לּמ ה יהו "ה. אדנ"י כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים,
בּ כל  הן הרחמים אוֹ תיּ וֹ ת והרי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱאֹלהים,

?מקוֹ ם ָ◌

ׁש כּ תוּ ב אמר בּ ּמ קרא , כּ תוּ ב זה כּ # לוֹ , ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ד ) אל (דברים והׁש בוֹ ת  היּ וֹ ם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוידעּת 

וכתוּ ב  האֹלהים, הוּ א ה ' כּ י  אלבב# (מלכים ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זהיח) דּ בר  ל וֹ , אמר  האֹלהים. הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָה'

רחמים, יׁש  דּ ין ׁש יּ ׁש  ׁש בּ מק וֹ ם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידע ּת י,
דּ ין. יׁש  רחמים ׁש יּ ׁש  בּ מקוֹ ם  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
בּ כל  יהו"ה זה , ׁש כּ כה וּ ראה בּ א לוֹ , ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָאמר
הרׁש עים ׁש ּמ הּפ כים וּ בׁש עה רחמים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָמקוֹ ם
וק וֹ ראים יהו"ה, כּ תוּ ב אז  לדין , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
הדּ בר, ס וֹ ד ראה בּ א אבל  אֹלהים. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֱאוֹ תוֹ 
לב דּ ּה , ודרגּ ה דּ רגּ ה וכל  הן, דּ רג וֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָׁש ֹלׁש 
בּ אחד , וּ מק0רים אחד  ׁש הכּ ל גּ ב על ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף
כּ ל  ראה, בּ א מזּ ה. זה נפרדים ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

הּמ אוֹ ר וֹ ת וכל כּ לּ ם(שמתלהטים)הנּ טיעוֹ ת  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌
וּ מתבּ רכים ונׁש קים וּ מתלהטים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְמאירים
בּ וֹ , כּ ל וּ ל ׁש הכּ ל ויוֹ צא ׁש 0וֹ פע נהר ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵמא וֹ תוֹ 
לגּ ן  א"ם נקרא הזּ ה וה נּ הר הכּ ל. כּ לל  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְוּ בוֹ 
וֹלא עּמ ּה  מׁש ּת ּת ף  ׁש עדן מ0וּ ם לגּ ן, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵוּ מעל
הּמ עינוֹ ת כּ ל כּ # וּ מ 0וּ ם מּמ נּ ה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפרד
עבר לכל  ונׁש קים וׁש וֹ פעים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ צאים
רחמים כּ ן ועל ּפ תחים, בּ ּה  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ פוֹ תחים
בּ ּה . ּפ תוּ חים ורחמים מ ּמ נּ ה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים
גּ בוּ רה, נקבה אם, לּה  ׁש ּק וֹ ראים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
לב דּ ּה , רחמים נקראת מּמ נּ ה. יוֹ צא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְודין
כּ # וּ מ0וּ ם דּ ינים, מתעוֹ ררים מצּ דּ יה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי 
האוֹ תיּ וֹ ת בּ דין . ונקוּ ד  בּ רחמים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָכּ תוּ ב
כן  כּ מ וֹ  מצּ דּ ּה , דּ ין ונׁש ּפ ע  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים,

אחת. דּ ר גּ ה הנּ ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְיה וֹ "ה,

יוֹ צאתדּ רגּ ה  הזּ וֹ  הראׁש וֹ נה מצּ ד - ׁש ניּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ קראת אחרת דּ רגּ ה  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ ררת

הלּ לוּ גּ בוּ  בּ אוֹ תיּ וֹ ת אֹלהים נקרא וזה רה, ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
והראׁש ית אנּפ ין,(אחת)מּמ ׁש . מזּ עיר היא ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ׁש נּ אחזה וּ מ0וּ ם נאחזה. כּ תוּ ב (זה)וּ ב וֹ  בּ זה ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ אלּ וּ  האֹלהים, ה וּ א ה' כּ י  האֹלהים, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָה'
ׁש ניּ ה. דּ רגּ ה וזוֹ הי אחד, והוּ א  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת,
הרי  אחר וֹ ן, כּ תר צדק. - ׁש לי ׁש ית ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדּ רגּ ה 
כּ # אדנ"י ולמדנוּ  הּמ ל #. ׁש ל דּ ין ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית

IIתהלים IIזוהר 
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נקראת י שׂ ראל  וּ כנסת נקרא, וכ # ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָכּ תוּ ב
נׁש לם, הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם הזּ ה וה0ם הזּ ה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַבּ 0ם
בּ ׁש מ וֹ ת ׁש נּ קראוֹ ת דּ רגוֹ ת ׁש ֹלׁש  הן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְואלּ ו
פר וּ ד , בּ לי  אחד עם אחד נקׁש ר  והכּ ל ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהדּ ין,
אבּ א, לפני  נוֹ ח אם לוֹ , אמר ׁש בּ ארנוּ . ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

ׁש כּ תוּ ב זה , על ׁש מעּת י ג )הרי  אהיה(שמות  ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
אלעזר ל וֹ , אמר בּ וֹ . עוֹ מד  וֹלא אהיה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
בּ דבר ועכׁש ו החברים, ּפ רׁש וּ ה הרי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְבּ ני,
הוּ א. כּ # הדּ בר וסוֹ ד  נקׁש ר. הכּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֶאחד 
ׁש כּ ׁש 0בילים הכּ ל . ׁש ל  כּ לל זה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶאהיה,
בּ מקוֹ ם וּ כלוּ לים מתּפ רׁש ים, וֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְסתוּ מים
הכּ ל , ׁש ל הכּ לל אהיה , נקרא אז ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאחד ,

נגלה. וֹלא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָסת וּ ם 

נהראחר  ואוֹ תוֹ  ראׁש ית  מּמ נּ וּ  ׁש יּ צאה ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
נקרא אזי הכּ ל, את למׁש # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָעבר
אהיה אהיה, כּ ן על כּ ל וֹ מר , אהיה. ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
- אהיה ה כּ ל. וּ להוֹ ליד להמׁש י# ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְמזּמ ן
הכּ ל , ׁש ל  הכּ לל הוּ א אני עכׁש ו ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,
- אהיה אׁש ר ּפ רט. כּ ל  ׁש ל ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהכּ לל
כּ ל  את להוֹ ציא ועתידה האם, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התעבּ רה
אחר העלי וֹ ן. ה0ם את  וּ לגלּ וֹ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּפ רטים
עד  הדּ בר , ּפ רט מהוּ  לדעת מׁש ה רצה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָכּ #

אהיה ואמר וכאן (יהוה)ׁש ּפ רׁש  ּפ רט. זהוּ  - ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש ל  בּ ספר וֹ  וּ מצאתי  אהיה. א ׁש ר  כתוּ ב ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָֹלא
עדּ וּ ן  ׁש ל בּ קׁש ר - אׁש ר  הּמ ל #, ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְׁש ֹלמה
כּ מ וֹ  עלי וֹ נה, בּ חברוּ תא נמצאת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ מׁש לה

ל )ׁש נּ אמר בּ נוֹ ת,(בראשית א0ר וּ ני  כּ י  בּ אׁש רי ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
י וֹ רד  אי# וּ ראה  בּ א להוֹ ליד. עתידה ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶאהיה
ה 0ם סוֹ ד את להוֹ דיע לדרגּ ה ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמדּ ר גּ ה

הוא)ה ּק דוֹ ׁש  ברוך הקדוש  את  למׁש ה.(להראות ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
הנּ ס ּת  הכּ ל, ׁש ל הכּ לל אהיה, רבּ ראׁש וֹ נה ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

- וסימן ׁש אמרנוּ . כּ מ וֹ  כּ לל , התגּ לּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
ח) וכתוּ ב (משלי  וגוֹ ', אמוֹ ן אצלוֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָואהיה 

כח) כּ #(איוב  אחר  וגוֹ '. ערכּ ּה  אנוֹ ׁש  ידע  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָֹלא
ו)הוֹ ציא הכל תחלת העליונה, הראשית  של (סוד ִ◌

ׁש התעבּ רה העליוֹ נה האם הנּ הר, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
עתידה אהיה, אׁש ר ואמר  לה וֹ ליד . ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַועתידה
התחילה כּ # אחר הכּ ל. וּ לתּק ן  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהוֹ ליד
אהיה. רק אלּ א אׁש ר, כתוּ ב וֹלא ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהוֹ ליד,

הכּ ל . ויתּת ּק ן יוֹ ציא עכ ׁש ו ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,

התּת ּק ן אחר ואחד אחד וכל יצא ׁש הכּ ל ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ואמר הכּ ל את עזב  ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מ וֹ ,
ׁש עה וּ בא וֹ תּה  הּק יּ וּ ם. וזה ּפ רט, זה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְיהו"ה.
הנּ סּת ר הּק ד וֹ ׁש  ה0ם סוֹ ד  את מ ׁש ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָידע 
ׁש אר נד בּ קוּ  0ֹּלא בּ מה ונדבּ ק ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהנּ גלה,
אלעזר ר בּ י  בּ א חלק וֹ . אׁש רי  העוֹ לם . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

יד וֹ .ונׁש ק ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הזּ הרל וֹ ,אמר והלאה מכּ אן בּ ני, אלעזר ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
אלּ א  הּק דוֹ ׁש  ה-ם את לכ ּת ב  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא 
ה-ם  את לכּת ב יוֹ דע ׁש ֹּלא  מי ׁש כּ ל  ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.
האמוּ נה  קׁש ר את  ולקׁש ר  כּ רא וּ י ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ה-ם  את ליחד כּ די  אחד  עם אחד ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶקׁש ר 

עליו  כּ תוּ ב  טו)ה ּק ד וֹ ׁש , ה'(במדבר  דבר כּ י ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ּת כּ רת  ה כּ רת הפר  מצותוֹ  ואת וגוֹ '.בּ זה ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

אחד  ק ׁש ר  אוֹ  אחת דּ ר גּ ה ׁש החסיר  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
- בּ ראׁש וֹ נה י' ראה, בּ א מהן. אחת  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵמא וֹ ת 
הצּ דדים, מכּ ל נסּת ר  הכּ ל, ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהכּ לל
זכר ׁש ל  הכּ לל  נפּת חים, ֹלא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה0בילים
ר וֹ מז  ׁש לּ מעלה י וֹ "ד ׁש ל קוֹ צ וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ נקבה.
הנּ הר אוֹ תוֹ  את ׁש ּמ וֹ ציאה  י' כּ # אחר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלאין.
ה', מ ּמ נּ וּ  וּ להתעבּ ר מ ּמ נּ וּ , וי וֹ צא ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ פע 

כּ תוּ ב ב )בּ זה יצא(בראשית מעדן. יצא ונהר ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌
להּפ רד  צרי# ֹלא כּ # מ0וּ ם יצא. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
ּת אמר, ואם רעיתי. כּ תוּ ב כּ # וּ מ0וּ ם  ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .

ׁש ֹלׁש ה כּ אן והרי  אחד, מׁש מע נהר, ?כּ תוּ ב ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ בׁש ֹלׁש ה ׁש ֹלׁש ה, מוֹ ציאה י' ודּ אי. כּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶזה

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר נ  מזמור | לחודש  ט  | שני 271ספר
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אֹלהים כּ י סלה:'צדקוֹ  הוּ א ואעידהזׁש פט ישׂ ראל ואדבּ רה עּמ י ׁש מעה ¦§¦¡¦Ÿ¥¤¨¦§¨©¦©£©¥¨¦§¨¥§¨¦¨

אֹלהים לנגדּ יחאנכי:'אֹלהי%'בּ � ועוֹ ֹלתי% אוֹ כיח% זבחי% על ֹלא ¨¡¦¡¤¨Ÿ¦©§¨¤¦¤§¤§¤§¦
עּת וּ דים:טתמיד: מּמ כלאתי% פר מבּ ית% אקּ ח יעריֹלא חיתוֹ  כל לי כּ י ¨¦¤©¦¥§¨¦¦§§Ÿ¤©¦¦¦¨©§¨©

אלף: בּ הררי עּמ די:יאבּ המוֹ ת שׂ די וזיז הרים עוֹ ף כּ ל ֹלאיבידעּת י ארעב אם §¥§©§¥¨¤¨©§¦¨¨¦§¦¨©¦¨¦¦¤§©
וּ מֹלאּה : תבל לי כּ י ל� אׁש ּת ה:יגאמר עּת וּ דים ודם אבּ ירים בּ שׂ ר האוֹ כל Ÿ©¨¦¦¥¥§¨©©§©©¦¦§©©¦¤§¤

לאֹלהיםיד נדרי%:'זבח לעליוֹ ן וׁש לּ ם אחלּ צ%טוּת וֹ דה צרה בּ יוֹ ם וּ קראני §©¥¦¨§©¥§¤§§¨¤§¨¥¦§¨¨£©¤§

נהר, אוֹ תוֹ  לפניה מוֹ ציאה י' נכלל . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַהכּ ל
מהם, והתעבּ רה האם, ׁש ּמ ניקה בנים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ ׁש ני 
ה', כן כּ מוֹ  - ה' כּ #. אחר  אוֹ תם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִוּ מוֹ ציאה

והאם. האב ּת חת בּ נים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוהם

ו שׂ מהאחר זכר, בּ ן הוֹ ציאה ׁש הוֹ לידה , ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וזה ו', לכּת ב וצרי # לפניה, ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 
ׁש ני  ויוֹ רׁש  והאם , האב נחלת את  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵיוֹ רׁש 

צרי#ח כּ ן ועל הבּ ת. נזּ וֹ נית וּ מּמ נּ וּ  לקים, ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ׁש ה"א כּ מוֹ  כּ אחד, ו"ה כּ # אחר ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִלכּת ב
להפרידם. צרי# וֹלא כּ אחד, י "ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִראׁש וֹ נה
להפרידם. צרי# וֹלא כּ אחד, ו"ה כּ אן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַאף
הלּ לוּ  והדּ ברים הדּ ברים. את בּ ארנוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
ׁש ל  חלקם אׁש רי  אחר . למק וֹ ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִעוֹ לים
העליוֹ נים הּס וֹ דוֹ ת את ׁש יּ וֹ דעים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
זהוּ  לוֹ . לה וֹ דוֹ ת וּ ראוּ יים הּק דוֹ ׁש  הּמ ל# ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ל

קמ)ׁש כּ תוּ ב ל ׁש מ!(תהלים יוֹ דוּ  צדּ יקים א! ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ּפ ני! את יׁש רים רבּ י יׁש ב וּ  אמר למדנוּ , . ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נ)יהוּ דה, ארץ (שם ויּ קרא  דּ בּ ר אֹלהים .אל ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
האבוֹ ת ׁש ל  ׁש למוּ תם הכּ ל, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת
עם להּמ צא ארץ, ויּ קרא דּ בּ ר  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים.
וּ מאיזה וּ בשׂ מחה. בּ ׁש למוּ ת ישׂ ראל ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת

עּמ ּה  נמצא  הוּ א מצּ יּ וֹ ן מקוֹ ם  ואמר, חזר ? ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

כּ ׁש רצה למדנוּ , הוֹ פיע. אֹלהים יפי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִמכלל
העוֹ לם את לברא הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
עשׂ ה ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  הכּ ל  עשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
אחד  וּ מקוֹ ם הארץ, כּ ל מר כּ ז ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים
הזּ ה וּ מהּמ קוֹ ם עליה, ציּ וֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
מתחיל  צ יּ וֹ ן ׁש ל  הזּ ה וּ בּמ קוֹ ם  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמת בּ רכת .
ׁש כּ ת וּ ב, זהוּ  נבנה. וּ מּמ נּ וּ  להבּ נוֹ ת, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
מּמ זרח ארץ ויּ קרא דּ בּ ר ה' אֹלהים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵאל

מקוֹ ם וּ מאיזה מב וֹ אוֹ . עד  מצּ יּ וֹ ן ׁש מׁש  ? ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
מצּ יּ וֹ ן, כּ לוֹ מר, הוֹ פיע. אֹלהים יפי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִמכלל
העוֹ לם, ׁש ל היּ פי  ׁש ל ׁש למ וּ ת  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא

הוֹ פיע. ב )אֹלהים הת בּ רכה(נ, ֹלא ראה, בּ א ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מלמעלה, וציּ וֹ ן מצּ יּ וֹ ן. רק  אלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים

אחד . עם אחד נקׁש ר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְוה כּ ל

הּבהמה מן ּדוקא לקרּבן ְְְְִֵַַַַַַָָָהּטעם

אלףבּ המוֹ ת  י)ּב הררי  פנחס:(נ, פ ' ח "ג  [זוהר ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ר"מ:) אחד ,](דף  דּ בר הכּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ָאמר ,
לגנּ י , בּ אתי זה, את אמר  הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
עוֹ לים, כּ אׁש ר העוֹ לם קרבּ נוֹ ת ׁש כּ ל ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
סוֹ ד  בּ ּת חלּ ה, עדן גּ ן  לתוֹ # עוֹ לים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3כּ לּ ם

וכיצד  י שׂ ראל. בּ ראׁש וֹ נהכּ נסת ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהיםטזוּ תכבּ דני: אמר עלי'ולרׁש ע בריתי וּת )א חקּ י לסּפ ר לּ % מה §©§¥¦§¨¨¨¨©¡¦©§§©¥ª¨©¦¨§¦¦£¥
אחרי%:יזפי%: דּ ברי וּת ׁש ל� מוּ סר שׂ נאת עּמ וֹ יחואּת ה וּת רץ גנּ ב ראית אם ¦§©¨¨¥¨¨©©§¥§¨©©£¤¦¨¦¨©¨©¦¤¦

חלק%: מנאפים מרמה:יטועם ּת צמיד וּ לׁש וֹ נ% ברעה ׁש לחּת  ּת ׁש בכ ּפ י% §¦§¨£¦¤§¤¦¨©§¨§¨¨§§©§¦¦§¨¥¥

דּ פי: ּת ּת ן אּמ % בּ בן תדבּ ר אהיהכאבּ אחי% היוֹ ת דּ ּמ ית והחרׁש ּת י עשׂ ית אלּ ה §¨¦§©¥§¤¦§¦¤Ÿ¦¥¤¨¦¨§¤¡©§¦¦¦¨¡¤§¤

לעיני%: ואערכה אוֹ כיח% ואיןכבכמוֹ % אטרף ּפ ן אלוֹ ּה  ׁש כחי זאת נא בּ ינוּ  ¨¦£§¤¤§¨§¥¤¦¨ŸŸ§¥¡©¤¤§Ÿ§¥
אֹלהיםכגמצּ יל: בּ יׁש ע אראנּ וּ  דּ ר� ושׂ ם יכבּ דנני ּת וֹ דה :'זבח ©¦Ÿ¥©¨§©§¨§¦§¨¤¤©§¤§¥©¡¦

על  מוֹ דה ׁש אדם בּ ׁש עה הּק רבּ ן, ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ בהתחלת
הּמ  על דּ מוֹ  וּ זריקת וּ ׁש חיטתוֹ  זבּ ח.חטאיו, ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

רוּ ח וֹ ת אוֹ תן אי # להס ּת כּ ל, י ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַעּת ה
קר בּ ן  ׁש ל ּט עם וּ מה מזּ ה, נהנוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְקדוֹ ׁש וֹ ת
ל ׁש בּ ר לאדם ראוּ י היה י וֹ תר  והרי  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה,
הּט עם וּ מה בּ תׁש וּ בה, ולׁש וּ ב הרוּ ח ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תּה 
בּ אׁש  וּ לשׂ רפּה  הבּ המה ׁש חיטת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ל

בּ המהה ּמ זבּ ח ׁש יּ ׁש  מ 0וּ ם הוּ א, סוֹ ד  אלּ א ? ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הרים ואלף  הרים, אלף על  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ בצת

נקראים וכלּ ם י וֹ ם, בּ כל נ)אוֹ כלת (תהלים ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אלף  בּ הררי  ׁש יּ ׁש בּ המוֹ ת  למדנוּ  זה ועל . ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌

נעשׂ וּ  וּ מּמ ה בּ המה. ׁש אוֹ כלת ?בּ המה ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
בּ המה אוֹ תּה  אוֹ תם לוֹ חכת כּ לּ ם ואת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌3◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵמא ׁש .

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אחת. ד )בּ לחיכה ה'(דברים כּ י ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
מי  וכל קנּ א. אל הוּ א אכלה אׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֱאֹלהי#
ׁש וֹ תה היא ׁש נים, בּ ׁש ׁש  ׁש נּ תמ לּ א ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהיּ רדּ ן

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אחת. בּ גמיעה מ)אוֹ תם (איוב  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
הדּ בר, סוֹ ד ּפ יהוּ . אל  ירדּ ן יגיח כּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִיבטח
לאלּ וּ  ויסוֹ ד ע ּק ר אלּ וּ , כּ ל ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַהחמוּ רה
ׁש הרוּ ח מ0וּ ם ׁש לּ מּט ה, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ המוֹ ת

מהן מהן)מתּפ 0טת מתפשטות הבהמות  (שרוחות ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
למּט ה הרוּ ח אוֹ תּה  וּ מצטיּ רת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
מביא האדם, חטא וכאׁש ר  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַבּ בּ המוֹ ת.
זוֹ  בּ המה ׁש ל הרוּ ח ואוֹ תּה  לקר בּ ן, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה
אוֹ תּה  וּ מתּפ 0טת למקוֹ מּה , וחוֹ זרת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָעוֹ לה
מתקרבים זה  מּס וּ ג  אלּ וּ  וכל בּ כ לּ ם. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָהר וּ ח
ׁש היה ודם חלב מאוֹ תוֹ  ונהנים  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָוּ באים
היתה ׁש לּ הם מצּ ד ׁש הרי זוֹ , ר וּ ח  ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְלבוּ ׁש 

הר וּ ח (בגלל ) ונזּ וֹ נוּ (שלהם)אוֹ תּה  נהנוּ  וכלּ ם . ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ִ◌
דּ ר # ונכנס האדם. אוֹ ת וֹ  על סנגוֹ רים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ וּ 
הּק ר בּ ן  זה וּ מ0וּ ם ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַהוּ ׁש ט,

הבּ המה. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִמן

IIתהלים IIזוהר 
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לדוד:אנא מזמוֹ ר בּ תבלמנצּ ח אל בּ א כּ אׁש ר הנּ ביא נתן אליו בּ בוֹ א ©§©¥©¦§§¨¦§¥¨¨¨©¨¦©£¤¨¤©
אֹלהיםג ׁש בע: פׁש עי:'חנּ ני מחה רחמי% כּ רב (הרבה)ד כּ חסדּ % ¨©¨¥¦¡¦§©§¤§Ÿ©£¤§¥§¨¨

טהרני: וּ מחּט אתי מעוֹ ני כּ בּ סני נגדּ יההרב וחּט אתי אדע אני פׁש עי כּ י ¤¤©§¥¦¥£¦¥©¨¦©£¥¦¦§¨©£¦¥¨§©¨¦¤§¦

בזנות לנטמא 

הנביא נתן  אליו  ב)בבוא  נא ](נא, לפרק  תהלים שומשמין[שימוש שמן על יאמר  חטא לו  יש  אם
אותו ואמור באלב"ם. בבוא ב ' מן מ' אי "ק., בחלוף "דפרים מ' מן ד ' ד "ם. שהוא שלו שם עם

שמן. באותו גופו וימשח  וצהרים. ובוקר ערב ג"פ

IIתהלים IIשימוש

לאחר אפילּו – ּתמיד  נגּדי ְְֲִִִִֵֶַַָָח ּטאתי 
ּבמעׂשיו ּפׁשּפׁש ְְְֲִֵַַָָהּתׁשּובה

וגו'ּכ י  אדע אני  ה)פׁש עי פ ':(נא, ח "א [זוהר ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

עג :)נח  ואמר,](דף  נא)ּפ תח כּ י(תהלים ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
תמיד. נגדּ י וחּט אתי אדע אני כּ ּמ הפׁש עי ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

לפני י  מחטאיהם לה0מר אדם לבני ׁש  ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש חטא אחר ׁש הרי הוּ א, בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
רק  נמחק, וֹלא למעלה חטאוֹ  רׁש וּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָאדם,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ר בּ ה, ּת ׁש וּ בה ׁש ל  (ירמיהבּ כח ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ ריתב ) ל# ותרבּ י  בּ נּ תר  ּת כבּ סי אם ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

ׁש חטא כּ יון ראה, בּ א לפני. עונ# ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִנכּת ם
- אחת ּפ עם הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם
- ׁש ניּ ה ּפ עם בּ וֹ  וּ כ ׁש חטא  ר ׁש ם. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֶעוֹ שׂ ה
ּפ עם בּ וֹ  חטא הר ׁש ם. אוֹ תוֹ  יוֹ תר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתחזּ ק 
זה מצּ ד הכּ תם אוֹ תוֹ  מתּפ 0ט  - ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְׁש לי ׁש ית
בּ א לפני. עוֹ נ # נכּת ם כּ תוּ ב ואז זה, ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלצד 
הּק דוֹ ׁש  לפני  הּמ ל# דוד ׁש חטא כּ יון ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְראה,
חׁש ב  ׁש בע, בּ ת ׁש ל העסק על  ה וּ א ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָבּ רוּ #
מה לעוֹ למים. עליו נרׁש ם חטא ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 

יב )?כּ תוּ ב  ב  חּט את#(שמואל העביר ה' גּ ם ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌
מלּ פניו. הרׁש ם אוֹ תוֹ  העבר תמוּ ת. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָֹלא 

ׁש בע אמר ׁש בּ ת ׁש נינוּ  והרי אבּ א, ר בּ י  לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם הּמ ל# דּ וד  ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

ה וּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תּה  נתן לּמ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
לזה מ ּק דם החּת י כּ #לאוּ ריּ ה לוֹ , אמר  ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

גּ ב  על  אף - הוּ א  בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַדּ רכּ וֹ 
מקדּ ים ׁש לּ וֹ , להיוֹ ת אדם לבן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶׁש ּמ זּמ נת
זה. ׁש ל זמנּ וֹ  ׁש ּמ גּ יע עד אוֹ תּה  ונוֹ שׂ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַאחר
אוֹ תּה  ׁש נּ שׂ א זה נדחה זמנּ וֹ , ׁש הגּ יע ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
וּ מסּת לּ ק  כּ # אחר  ׁש בּ א הזּ ה האחר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני 
ה וּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני  וקׁש ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמהע וֹ לם,
זמנּ וֹ  הגּ יע ֹלא כּ ׁש עדין מהעוֹ לם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעביר וֹ 
ׁש נּ ּת נה ׁש בע ׁש בּ ת וסוֹ ד הזּ ה. האחר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני 

החּת י שאמרנו]לאוּ ר יּ ה צא[כפי בּ ּת חלּ ה, ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש ה הארץ נּת נה לּמ ה ותמצא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְודיּ ק
דבר ותמצא ישׂ ראל, ׁש בּ אוּ  בּ טרם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִלכנען
בּ א אחד. ודבר הוּ א אחד סוֹ ד  והכּ ל  ֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶזה.
חטאוֹ  על  ׁש הוֹ דה גּ ב  על אף  דּ וד , ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְראה,
וּ רצוֹ נוֹ  מלּ בּ וֹ  הסיר ֹלא  בּ תׁש וּ בה, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש ב
ׁש ל  חטא וּ מאוֹ תוֹ  ׁש חטא חטאים  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵמא וֹ תם
יגרם ׁש ּמ א ּת מיד עליהם פחד כּ י  ׁש בע, ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַבּ ת
הּס כּ נה, בּ ׁש עת  עליו ויקטרג מהם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד 

מ ּמ נּ וּ  אוֹ תם ׁש כח ֹלא וּ מרצוֹ נוֹ .ולכן ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

אדע אחר ,דּ בר  אני  פׁש עי הדּ רג וֹ תכּ י כּ ל - ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אני  אדם בּ ני חטאי  בּ הם ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּת לוּ י וֹ ת
פגימת ז וֹ  - תמיד נגדּ י  וחּט אתי ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵאדע.
ׁש בּ א עד  מּט מאתּה  יצאה ׁש ֹּלא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה

IIתהלים IIזוהר 
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ּת זכּ הותמיד: בּ דבר% ּת צדּ ק למען עשׂ יתי בּ עיני% והרע חטאתי לבדּ % ל% ¨¦§§©§¨¨¦§¨©§¥¤¨¦¦§©©¦§©§¨§¤¦§¤
אּמ י:זבׁש פט%: יחמתני וּ בחטא חוֹ ללּת י בּ עווֹ ן בּט חוֹ תחהן חפצּת  אמת הן §¨§¤¥§¨¨§¦§¥§¤¡©§¦¦¦¥¡¤¨©§¨©ª

התבּ ּס ם ואז בׁש למ וּ ת, והאירה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְׁש ֹלמה
ׁש כּ תוּ ב  לבטח, ישׂ ראל וי ׁש בוּ  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ה) א איׁש (מלכים לבטח וישׂ ראל יהוּ דה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַויּ ׁש ב
- זה כּ ל ועם ּת אנתוֹ . ותחת גּ פנוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַּת חת
מהעוֹ לם נפסק ו ֹלא תמיד , נגדּ י ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוחּט אתי 
כּ מ וֹ  לבא, לעתיד  הּמ ׁש יח מל # ׁש יּ בא ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַעד

יג )ׁש נּ אמר  אעביר(זכריה הּט מאה רוּ ח ואת ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הארץ. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמן

יסטה ולא מחטאיו להּׁשמר אדם ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָֹצריְך
לאדם צרי ְך זה ּכל  ועם ולׂשמאל  ְְְְִִִִֶָָָָָָֹלימין
ּכׁשאדם ׁשהרי  ויֹום יֹום  ּבכל  ּבחטאיו ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָלבּדק
לפניו עֹומדים עדים ׁשני מּמּטתֹו ְְְִִִִֵֵֵָָָעֹומד

הּיֹום ּכל  עּמֹו ְְִִַָוהֹולכים

תמידוח ּט אתי  ה)נגדּ י פ ':(נא, ח "א [זוהר ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

קצא .)וישב יוֹ סי ,](דף  רבּ י ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מחטאיו  לה-מר לאדם צרי! זה  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמ-וּ ם
זה  כּ ל ועם ול שׂ מאל , לימין יסטה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
וי וֹ ם, יוֹ ם בּ כל  בּ חטאיו  לב דּ ק לאדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָצרי !
עדים  ׁש ני מ ּמ ּט תוֹ , עוֹ מד  כּ ׁש אדם ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
היּ וֹ ם  כּ ל  עּמ וֹ  והוֹ לכים לפניו .ע וֹ מדים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌

אוֹ מרים העדים אוֹ תם - לקוּ ם האדם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶר וֹ צה
עיניו: ׁש ּפ וֹ תח בּ ׁש עה ד )לוֹ  עיני#(משלי  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

קם נגדּ #. ייׁש ירוּ  ועפעּפ י# י בּ יטוּ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְלנכח
העדים אוֹ תם - ללכת רגליו ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מסדּ ר

לוֹ : רגל!(שם)אוֹ מרים מעגּ ל וגוֹ '.ּפ לּ ס ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
לוֹ  צרי# יוֹ ם, בּ כל האדם כּ ׁש הוֹ ל # כּ ן, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְועל
כּ ׁש בּ א וי וֹ ם, י וֹ ם בּ כל מחטאיו. ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה0מר
מה בּ כל ולבדּ ק להת בּ וֹ נן צרי # ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
מהם ׁש יּ ׁש וּ ב  כּ די ההוּ א היּ וֹ ם כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌0ֶעשׂ ה
לפני  ׁש יּ ׁש וּ ב  כּ די  ּת מיד, בּ הם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויסּת כּ ל

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  נא)רבּ וֹ נוֹ , נגדּ י(תהלים וחּט אתי  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מהם.תמיד ׁש יּ ׁש וּ ב כּ די , ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ּכלל חטא ֹו היה ּומה ה ּמלְך ּדוד חטא  ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָהאם

וגו 'ל  ו )לב דּ   משפטים :(נא, פ' ח"ב (דף[זוהר ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌

אמר ,]ק"ז .) הּמ ל# נא)דּ וד  ל!(תהלים ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
חטא  עשׂ יתילבדּ ! בּ עיני! והרע ל#תי וגוֹ '. ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌

לבדּ # ל# זּ ה מה ׁש יּ ׁש לבדּ #, מ0וּ ם אלּ א  ? ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ה וּ א בּ רוּ # ל ּק דוֹ ׁש  אדם ׁש חוֹ טא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲחטאים
אדם לבני  ׁש חטא חטאים  וי ׁש  אדם, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולבני 
חטאים ויׁש  הוּ א, ל ּק דוֹ ׁש -בּ ר וּ #- ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוֹלא
לבני  וֹלא לבדּ וֹ  ה וּ א בּ רוּ # לּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש חוֹ טא

בּ ר וּ #(אחרים)אדם לּק ד וֹ ׁש  חטא הּמ ל# דּ וד  . ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הרי  ּת אמר, ואם אדם. לבני  וֹלא לבדּ וֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א
מי  וׁש נינוּ , ׁש בע, בּ ת  ׁש ל החטא א וֹ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָחטא
אוֹ תּה  אסר בּ רצ וֹ נה ערוה א0ה על ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש בּ א
ל ּק דוֹ ׁש  וחטא לחבר וֹ , וחטא בּ על ּה , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַעל
ׁש אּת ה ׁש ההוּ א הוּ א. כּ # ֹלא - הוּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָבּ רוּ #
וגט ׁש לּ וֹ , את לקח ודוד היה, בּ הּת ר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵאוֹ מר 
ׁש כּ # לּק רב, ׁש יּ צא טרם מבּ על ּה  לּה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה
זמן  גּ ט ׁש נּ וֹ תנים ישׂ ראל כּ ל ׁש ל  מנהג  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה
א וּ ר יּ ה עשׂ ה וכ# לחיל , ׁש יּ וֹ צא כּ ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלאׁש ּת וֹ 
ּפ טוּ רה והיתה  זמן ׁש עבר  ואחר ׁש בע, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְלבת
מה כּ ל עשׂ ה וּ בהּת ר דּ וד, אוֹ תּה  לקח ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ַלכּ ל ,
בּ אּס וּ ר, היה וזה כּ # ֹלא ׁש אלמלא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌0ֶעשׂ ה.
ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תּה  מׁש איר היה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹלא

לעדוּ ת , ׁש כּ תוּ ב והינוּ  יב )בּ ידוֹ . ב  (שמואל ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
עדוּ ת אׁש ּת וֹ . ׁש בע בּ ת את דּ וד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוינחם
היתה זוּ גוֹ  וּ בת אׁש ּת וֹ , ודּ אי היא , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אׁש ּת וֹ 

הע וֹ לם. ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם אליו (וסוד ׁש הזדּ ּמ נה ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רביעית רגל נעשה שהוא מעלה של  מלכות הדבר

IIתהלים IIזוהר 
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שבע  אחת אבן על  שבע , בת ונקרא העליונה , למרכבה

חטאהעינים) את דוד חטא ׁש ֹּלא עדוּ ת ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי 
ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  ׁש בע ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַבּ ת

ׁש חטאוּ מה  בּ ר וּ #(אלא)?החטא לּק ד וֹ ׁש  ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
את ׁש הרג לאחר. וֹלא לב דּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א
אוֹ תוֹ  הרג וֹלא עּמ וֹ ן בּ ני  בּ חרב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִאוּ ר יּ ה
דּ וד  ׁש הרי  י וֹ אב, ואדני לוֹ  ׁש אמר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

עליו רבּ וֹ ן יואב )היה מוֹ כיח,(ועל והכּ תוּ ב , ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
כג )ׁש כּ תוּ ב אׁש ר(שם הגּ בּ רים ׁש מוֹ ת אלּ ה ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ֶ◌

אוֹ תוֹ  הרג ו ֹלא לי וֹ אב. אׁש ר וֹלא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלדוד ,
ע ּמ וֹ ן. בּ ני  בּ חרב  אוֹ תוֹ  והרג ׁש עה, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
רק  דּ בר, אּת וֹ  נמצא וֹלא אוֹ מר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוהכּ תוּ ב

ה אוּ ריּ ה בּ א.בּ דבר  הוּ א למעט  רק  חּת י. ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
בּ ר וּ # והּק ד וֹ ׁש  בּ אוּ ריּ ה. וֹלא אוּ ריּ ה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ דבר
ע ּמ וֹ ן. בּ ני בּ חרב הרגּת  ואוֹ תוֹ  אמר , ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהוּ א
נח ׁש  בּ וֹ  חקוּ ק היה עּמ וֹ ן בּ ני חרב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
זרה עבוֹ דה והוּ א דּ רקוֹ ן , ׁש ל דּ י וֹ קן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָעקם,
כּ ח נתּת  הוּ א , בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  אמר ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם.

ׁש ּק וּ ץ. אותהלאוֹ תוֹ  התגברה עמון בני שחרב  (שכיון ְ◌ִ◌
עקם) נחש  אותו התחזק  חזק  כמה אוריה, על שעה

את ע ּמ וֹ ן בּ ני  ׁש הרגוּ  ׁש בּ ׁש עה ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
והתגּ בּ רה ישׂ ראל, מבּ ני רבּ ים וע ּמ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִאוּ ר יּ ה,
חזק  כּ ּמ ה ע ּמ וֹ ן, בּ ני חרב  ׁש עה ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 

ׁש ּק וּ ץ. זרה עבוֹ דה אוֹ תּה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתחזּ קה 

כּ יון ואם  צדּ יק, היה ֹלא ׁש אוּ ריּ ה ּת אמר  ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
כּ # ֹלא - הח ּת י  אוּ ריּ ה  עליו !ׁש כּ תוּ ב ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌

היה מקוֹ מוֹ  ׁש 0ם אלּ א היה, הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַצדּ יק
ׁש ם על הגּ לעדי, ויפּת ח ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִחּת י ,
א וּ ר יּ ה בּ דבר  זה ועל כּ #. נקרא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְמקוֹ מוֹ 
מחנה על  התגּ בּ ר עּמ וֹ ן בּ ני  ׁש 0ּק וּ ץ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהח ּת י ,
דּ יוֹ קן  מּמ ׁש  היוּ  דּ וד  ׁש ּמ חנוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים,
מחנה דּ וד ׁש ּפ גם ׁש עה וּ באוֹ תּה  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,
אמר זה ועל  אחר . מחנה למעלה ּפ גם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶזה,

חטאתידּ וד, לב דּ ! לאחר.ל! וֹלא לבדּ # . ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וזהוּ  אליו. ׁש חטא החטא אוֹ תוֹ  היה  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
כּ ת וּ ב, עּמ וֹ ן. בּ ני בּ חרב וזהוּ  אוּ ריּ ה, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ דבר
אלּ וּ  הארץ, בּ כל מ0טטוֹ ת עיניו ה' ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִכּ י

וכתוּ ב , ד )הנּ קבוֹ ת. הּמ ה(זכריה ה' עיני ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ידוּ עים. הם והרי הזּ כרים. אלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְמׁש וֹ טטים,

אמר נא)דּ וד עשׂ יתי(תהלים  בּ עיני! .והרע ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
להיוֹ תבּ עיני# צרי # היה עיני# לפני ?! ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌

בּ עיני# זּ ה מה בּ אוֹ תוֹ אלּ א דּ וד, אמר ? ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌
י וֹ דע  ׁש הייתי היה. בּ עיני# ׁש חטאתי, ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
וֹלא לפני  וע וֹ מדים זמינים הי וּ  עיני# ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ׁש חטאתי  החטא הרי  אוֹ תם, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶהח ׁש בּת י

היה מקוֹ ם בּ איזה  בּ עיני#.ועשׂ יתי, ? ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ב ׁש פט  למען  ּת ז ּכ ה  ּב דבר  ו )ּת צדּ ק :(נא, ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

לוֹ מר ּפ ה  ּפ תחוֹ ן לי  יהיה ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
ה וּ א כּ ׁש ּמ דבּ ר, אּמ ן כּ ל וּ ראה, בּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְלפני #.

בּ א ּמ נוּ ת וֹ . הּמ ל !,מדבּ ר בּ דּ חן היה דּ וד  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לפני ׁש היה כּ יון  בצער , ׁש היה גּ ב  על ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף
כּ די ׁש היה כּ מוֹ  לב דּ חנוּ תוֹ  ׁש ב ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל !,

הּמ ל!. את העוֹ ל לבדּ ח ר בּ וֹ ן אני אמר , ם, ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
כו)אמר ּת י  אמרּת (שם ואּת ה ונּס ני , ה' בּ חנני ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

חטאתי  הרי  בּ נסי וֹ נ#. לעמד אוּ כל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא
אמת, דבר# ויהיה בּ דבר# ּת צדּ ק ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען
אמת, דברי  יהיה חטאתי, ֹלא ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אלמלא
ׁש חטאתי , עכׁש ו בּ ריקנוּ ת. דבר# ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה
לצדּ ק  מקוֹ ם נתּת י אמת, דבר# ׁש יּ היה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די 
בּ דבר # ּת צדּ ק למען עשׂ יתי , לכן ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְדּ ברי#,
ואמר לאּמ נוּ תוֹ  דּ וד חזר ב ׁש פט#. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִּת זכּ ה

ׁש נינוּ , לּמ ל#. בּ דּ חנוּ ת דּ ברי  צער וֹ  דּ ודּת וֹ # ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הוּ א  ׁש הרי הּמ ע שׂ ה, לאוֹ תוֹ  ראוּ י היה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹלא

קט )אמר, בּ קרבּ י (שם חלל חלל,ולבּ י (נקוד  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בקרבי) חלל  היה  אמר,שכבר דּ וד אבל  הוּ א. ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָכּ #

וּ באחד  דּ ם בּ אחד היכל וֹ ת, ׁש ני יׁש  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַבּ לּ ב
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דּ כּ ית:י עצמוֹ ת ּת גלנה ושׂ מחה שׂ שׂ וֹ ן וכליאּת ׁש מיעני מחטאי ּפ ני% הסּת ר ©§¦¥¦¨§¦§¨¨¥§¨£¨¦¦¨©§¥¨¤¥£¨¨§¨

דּ יּ וּ ר יׁש  בּ וֹ  בדם, ׁש ּמ לא אחד אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַר וּ ח.
ריקן, הוּ א ׁש הרי כּ #, ֹלא ולבּ י הרע , ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַליּ צר 
הרע, יצר  בּ וֹ  לׁש כּ ן רע לדם דיּ וּ ר  נתּת י ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא

דיּ וּ ר  בּ לי  חלל  ו דּ אי הוּ א רע,(דם)ול בּ י ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
חטא לאוֹ תוֹ  דּ וד רא וּ י ֹלא זה, ׁש כּ # ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
ּפ ה ּפ תחוֹ ן לתת כּ די  אלּ א  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש חטא ,
וׁש ב  חטא הּמ ל# דּ וד ׁש יּ אמר וּ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָלרׁש עים,
כּ ל  הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לוֹ  וּ מחל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה

אמר זה ועל אדם. בּ ני  ל ׁש אר  (תהליםׁש כּ ן ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
טו) וחּט אים נא, דּ רכי ! פׁש עים  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲאלּמ דה

יׁש וּ ב וּ  .אלי! ֵ◌ֶ◌ָ◌

טו)וכתוּ ב, ב  במעלה(שמואל עלה ודוד ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
לוֹ  וראׁש  וּ ב וֹ כה עלה  ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַהזּ יתים
ויחף  חפוּ י  ל וֹ  ראׁש  יחף. הל# והוּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָחפוּ י

נזוּ ף ל ּמ ה עצמוֹ  עשׂ ה נזוּ ף , היה  אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ארבּ ע  מּמ נּ וּ  רחוֹ קים הי וּ  והם ענׁש , ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל 
לר בּ וֹ  עוֹ בד ׁש כּ # העבד  א ׁש רי  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַאּמ וֹ ת .
בּ תׁש וּ בה מּמ נּ וּ  לׁש וּ בּ  לחטאוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָוּ מוּ דע
לוֹ  0ע שׂ ה מה היה יוֹ תר וּ ראה, בּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה.
עד  עליו ׁש עברוּ  הצּ רוֹ ת מכּ ל גּ רא  בּ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִׁש מעי
דבר, כּ נגדּ וֹ  דּ וד הׁש יב וֹלא היּ וֹ ם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 
חטאיו. התכּ ּפ ר וּ  וּ בזה לוֹ , ראוּ י  היה ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ #
ּת למיד  היה ׁש מעי  להתבּ וֹ נן, י ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַעכׁש ו

יצאחכ  ל ּמ ה בּ וֹ , היתה רבּ ה וחכמה ם, ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
0עשׂ ה מה כּ ל לוֹ  ועשׂ ה אלּ אלדוד ? ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּ לבּ וֹ  ל וֹ  והכניס  הדּ בר, היה אחר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִמּמ ק וֹ ם
זה, ׁש הרידּ בר דּ וד, ׁש ל  לתוֹ עלּת וֹ  זה וכל  ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

לׁש וּ ב ל וֹ  גּ רם ׁש מעי, ל וֹ  -עשׂ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַמה
רב בּ ׁש בר  ל בּ וֹ  ו ׁש בר  ׁש למה ,בּ תׁש וּ בה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

לפני  לבּ וֹ  מּת וֹ # דמעוֹ ת הר בּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוׁש פ#

ה' כּ י אמר , זה ועל  הוּ א, בּ רוּ # ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ירד  עלי וֹ ן מּמ קוֹ ם ׁש הרי  ידע ק לּ ל. לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ נוֹ  ׁש ֹלמה את דוד  צוּ ה צ וּ וּ יים ׁש ני ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר.
עם ׁש מעי, ׁש ל  ואחד יוֹ אב , ׁש ל אחד -ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
- יוֹ אב ׁש ל אוֹ תוֹ . ׁש צּ וּ ה הצּ וּ וּ יים  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש אר 

ב )ׁש כּ תוּ ב א עשׂ ה(מלכים את ידעּת  אּת ה וגם ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ׁש הרי  היה, נס ּת ר  דּ בר  צרוּ יה. בּ ן יוֹ אב ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִלי
אלּ א לדעת. לוֹ  היה ֹלא ׁש ֹלמה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

ידעוּ  ׁש אחרים התגּ לּ ה(אותו)מ0וּ ם זה , ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וגוֹ ', ידעּת  ואּת ה אמר, זה ועל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִלׁש ֹלמה.

לדעת. ל# ראוּ י  0ֹּלא ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַמה

בן ׁש ל ׁש מעי  ע ּמ # והנּ ה ׁש כּ תוּ ב  - ׁש מעי ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
עּמ # והנּ ה זּ ה מה ה וּ אגּ רא. מזּמ ן  ? ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌3◌ָ◌

אמר ֹלא כּ # וּ מ0וּ ם היה , רבּ וֹ  ּת מיד , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִעּמ #
ׁש מעי  אבל יוֹ אב . עּמ # וה נּ ה יוֹ אב על  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַלוֹ 
ע ּמ #. והנּ ה אמר ע ּמ וֹ , תמיד ׁש נּ מצא ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶזה
בּ נה ויּ אמר לׁש מעי  ו יּ קרא הּמ ל# ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש לח
ׁש ל  חכמתוֹ  היא איפה בּ ירוּ ׁש לם. בית ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְל#

בּ זה בחכמה,ׁש ֹלמה עשׂ ה הכּ ל אלּ א ? ְ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש מעי  ׁש הרי התבּ וֹ נן. הוּ א ה צּ דדים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ לכל 
ׁש ּת גדּ ל  ר וֹ צה אני  ׁש ֹלמה, ואמר חכם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה
עוֹ ד  החוּ צה. יצא וֹלא  ׁש מעי  ידי  על ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָּת וֹ רה
ׁש כּ תוּ ב  בּ חכמה, ׁש ֹלמה  הׁש גּ יח אחר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר

טז) ב  יצא(שמואל זּ ה מה  וּ מק לּ ל. יצ וֹ א ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹיצא
ּפ עמים ויקלּ ליצוֹ א ויּ צא מסּפ יק .(לו)? ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

מדר ׁש וֹ  מבּ ית ׁש יּ צא  - אחת יציאה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
אל  מירוּ ׁש לים ׁש יּ צא - אחת ויציאה ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד ,
לּמ ל#, אחת יציאה עליו. ׁש ּמ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַעבדּ וֹ 
ׁש ֹלמה ראה זה וכל לעבדים. ׁש ניּ ה ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִויציאה
היציאה אוֹ תּה  הּק ד ׁש  בּ רוּ ח ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש גּ יח

IIתהלים IIזוהר 
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צאת #. בּ י וֹ ם והיה אמר  זה ועל ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0ניּ ה,
מהוּ  בּ עפר  וע ּפ ר  ימוּ ת. ׁש בּ יציאה  ?ידע ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌

אל  בּ עפר, היה זה אבי אל ׁש ֹלמה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָאמר
בּ יוֹ ם והיה ׁש כּ תוּ ב בּ מים, יהיה זה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִׁש מעי
עפר ׁש ם  קדר וֹ ן. נחל את ועבר ּת  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵצאת#
עפר להי וֹ ת ׁש ֹלמה , דּ ן ׁש ניהם מים. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוכאן
דּ ר כּ וֹ  ׁש הסטין למי סוֹ טה, כּ מוֹ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַוּ מים

◌ִ◌ָ◌ְלאביו.

וכתוּ ב ּכ ת וּ ב נמרצת. קללה קללני והוּ א ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
אמית# אם לאמר בה' לוֹ  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָוא0בע

טּפ ׁש  היה ׁש מעי  וכי  כּ #בּ חרב. ׁש אלּ וּ  ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
אבל  ֹלא, בּ חרב יאמר  ׁש ֹּלא אוֹ תוֹ , ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהׁש בּ יע 
יׁש  דברים ׁש ני אלּ א כּ ן. בּ חץ אוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חנית
הדּ ג ׁש ל בּ נוֹ  הּת ינוֹ ק, אמר  אחד ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָכּ אן.
לר וּ ם עוֹ לים ׁש ּק שׂ ק7יו  א וֹ ת וֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל,
כּ ׁש היה הּמ ל#, דּ וד ׁש ל ׁש בוּ עתוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהעננים.
ׁש 0ם חרבּ וֹ  את מוֹ ציא היה לה0בע , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶר וֹ צה
עשׂ ה וכ # נׁש בּ ע. ו ׁש ם חקוּ ק ׁש ם חקוּ ק  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהיה
אם לאמר  בה' ל וֹ  וא 0בע ׁש כּ תוּ ב ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלׁש מעי ,

הזּ וֹ  ה0בוּ עה היתה בּ ּמ ה בּ חרב. ?אמית# ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
שבועה)בּ חרב. בה רקק הקדוש  שהשם  הזו (בחרב  ֶ◌ָ◌ֶ◌

אמר, ׁש ֹלמה. דּ ן אחר ודבר נׁש בּ ע. ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ חרב 
דּ ברים הרי - בּ דברים אבי, אל בּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ קללה
בּ חרב. וֹלא  אוֹ תוֹ  הרג המפרׁש  וּ ב0ם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵאליו.
להתבּ וֹ נן, י ׁש  עכׁש ו כּ #. עשׂ ה  ׁש ֹלמה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
הרג ל ּמ ה אוֹ תוֹ , הׁש בּ יע ׁש דּ וד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש כּ יון
בּ עלילה, היתה זוֹ  ׁש 0בוּ עה ׁש נּ ראה ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶאוֹ תוֹ ,

כאחד  היוּ  ֹלא וה ּפ ה הלּ ב אלּ אׁש הרי ? ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ ל  יד וּ ע, והרי אוֹ תוֹ , הרג ֹלא דּ וד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי
מקבּ ל  ֹלא והלּ ב הכּ ל , מקבּ לים הגּ וּ ף ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵאיברי
דּ וד  שׂ ערה. ׁש ל  נימה ׁש ל כּ חוּ ט ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
לוֹ  ראוּ י  0ֹּלא מה וקבּ ל הלּ ב, היה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
ּת עשׂ ה אׁש ר  את וידעּת  כּ #, וּ מ0וּ ם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל ,

להיוֹ ת גּ וֹ רם האילן ׁש הרי  וע וֹ ד, כּ תוּ ב . ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָלּ וֹ 
כּ נחׁש . ונוֹ קם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵנוֹ טר 

ׁשל רּוח ֹו ז ֹו - ּבקר ּבי  ח ּדׁש נכֹון ְְְִִֵֶַַָורּוח
ח ּדׁש נכֹון רּוח  אֹות ֹו הת ּפּלל  ודוד ְְִִִֵֵַַַַַָָָה ּמׁשיח 

ְְִִּבקרּבי .

וגו',לב  אֹלהים לי ּב רא  יב )טהוֹ ר [זוהר:(נא , ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

וישב פ ' )ח "א  קצב: ּפ תח,](דף יהוּ דה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
נא) ורוּ ח (תהלים א ֹלהים לי  בּ רא טהוֹ ר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵלב

בּ קר בּ י חדּ ׁש  בּ ארוּ הוּ ,נכוֹ ן  הזּ ה הּפ סוּ ק את . ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  טהוֹ ר, לב ג )אבל א (מלכים  ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

וכתוּ ב וגוֹ ', 0מע לב  לעבדּ # טו)ונתּת  (משלי  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
לב  כּ # וּ מ0וּ ם ּת מיד, מׁש ּת ה לב ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוטוֹ ב
זהוּ  - בּ קרבּ י ח דּ ׁש  נכוֹ ן ור וּ ח ודּ אי . ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָטה וֹ ר 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ודּ אי, נכ וֹ ן א)רוּ ח ורוּ ח(בראשית  ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌
והתעוֹ ררוּ , הּמ ים, ּפ ני על  מרחפת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים

והתע וֹ ררוּ  הּמ ׁש יח, ׁש ל ר וּ חוֹ  יא)זוֹ  (יחזקאל  ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
התּפ לּ ל , ודוד  בּ קר בּ כם. אּת ן  חדׁש ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְור וּ ח 

בּ קר בּ י . חדּ ׁש  נכוֹ ן רוּ ח ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 

ורוּ חמ)וּ ם טמא לב האחר מהצּ ד  ׁש יּ ׁש  ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
וזוֹ  העוֹ לם, בּ ני  את ׁש ּמ סטה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִעועים
כּ מ וֹ  עועים, ר וּ ח ׁש נּ קראת טמאה  ר וּ ח ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ִהיא

יט )ׁש נּ אמר רוּ ח(ישעיה בּ קרבּ ּה  מס# ה' ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
מה בּ קר בּ י. חדּ ׁש  נכוֹ ן ורוּ ח כּ ן ועל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִעועים,

חדּ ׁש  בּ ׁש עהזּ ה הלּ בנה. חדּ וּ ׁש  זה ? ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
חי  י שׂ ראל מל# דּ וד ה לּ בנה, ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תח דּ ׁש ת
ורבּ י  אלעזר ר בּ י חדּ ׁש . כּ # וּ מ0וּ ם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוקיּ ם,
י וֹ סי  ר בּ י אמר בּ דּ ר#. הוֹ לכים היוּ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵיוֹ סי 

ׁש כּ תוּ ב  זה אלעזר , כב )לר בּ י א ויּ צא(מלכים ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
אפּת נּ וּ  אני ויּ אמר  ה' לפני ויּ עמד ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָהר וּ ח
והייתי  אצא ויּ אמר בּ ּמ ה. אליו ה' ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
וגם ּת פּת ה ויּ אמר נביאיו כּ ל בּ פי  ׁש קר ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַר וּ ח
רוּ ח ׁש היתה וׁש נינוּ  כן . וע שׂ ה צא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָּת וּ כל

IIתהלים IIזוהר 
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מחה: אֹלהיםיבעוֹ נתי לי בּ רא טהוֹ ר בּ קרבּ י:'לב ׁש  חדּ  נכוֹ ן אליגורוּ ח £Ÿ©§¥¥¨§¨¦¡¦§©¨©¥§¦§¦©

כּ יון  הנּ ׁש מוֹ ת, וכי היּ זרעאלי . ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָנבוֹ ת
יכוֹ לוֹ ת הן למעלה, וע וֹ מדוֹ ת ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶׁש עוֹ לוֹ ת

הזּ ה לע וֹ לם ׁש אמר,לׁש וּ ב  ּת מוּ ּה  והדּ בר  ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
וגוֹ '. בּ פי ׁש קר  ר וּ ח  והייתי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵאצא

אחאב וע וֹ ד, עליו נענׁש  ה ּט עם  ?מה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש מוּ אל  ׁש 7ם הּת וֹ רה דּ ין ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

ׁש כּ תוּ ב הוּ א, כּ # ישׂ ראל ח)לפני א  (שמואל  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הּט וֹ בים וזיתיכם וכרמיכם שׂ דוֹ תיכם ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶאת
בּ נבוֹ ת, כּ רם אוֹ תּה  נטל  אחאב ואם  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִיּק ח,

היה אוֹ דּ ין אחרת, כּ רם לוֹ  ׁש היתה וע וֹ ד, ! ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
רצה וֹלא בּ אזהב, ׁש אלּת . יפה ל וֹ , אמר ! ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ

ׁש ל ר ר וּ ח  ׁש היא ׁש אמרוּ  הזּ וֹ  הרוּ ח אה, ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ל  הר וּ ח וכי  - להס ּת כּ ל יׁש  כּ אן ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָנבוֹ ת,
הּק דוֹ ׁש  לפני  ולעמד  לעלוֹ ת יכוֹ לה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָנבוֹ ת
ויּ צא ׁש כּ תוּ ב ׁש קר, לבּק ׁש  הוּ א ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #

ׁש קרהרוּ ח יבּק ׁש  אי # צדּ יק, הוּ א ואם ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
אמת ׁש ל עוֹ לם  ׁש ה וּ א  ההוּ א, וּ מהבּ ע וֹ לם ? ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌

בּ עוֹ לם ׁש קר , צדּ יק צרי # ֹלא הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
ׁש כּ ן  כּ ל  ֹלא אי#ההוּ א צדּ יק, אינוֹ  ואם ? ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני  לעמד אלּ איכוֹ ל  ? ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לעמד  צדּ יק  כּ # כּ ל  היה ֹלא נבוֹ ת ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי
אחרת רוּ ח אלּ א הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
ׁש ּת מיד  רוּ ח  ׁש זּ וֹ הי  בּ עוֹ לם, ׁש 0לטה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  ועוֹ לה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶעוֹ מדת
וּ מי  לׁש ּק ר, העוֹ לם בּ ני את ׁש ּמ סטה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְוזוֹ הי
בּ ׁש קר, ּת מיד מׁש ּת דּ ל בּ ׁש קר, רגיל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
וגוֹ ', ׁש קר רוּ ח  והייתי  אצא אמר  זה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
צא ל וֹ  אמר הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ן ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
ׁש בּ אר וּ הוּ  כּ מוֹ  מכּ אן, צא כן. ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַועשׂ ה

קא)ׁש כּ ת וּ ב יכּ וֹ ן (תהלים ֹלא ׁש קרים דּ בר ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ודּ אי . ׁש קר  רוּ ח היא  זה וּ מ0וּ ם עיני, ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְלנגד

את ונטל  נבוֹ ת את 0הרג מה  על  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְועוֹ ד,
הרג אוֹ תוֹ  הרג לּמ ה ׁש הרגכּ רמוֹ , אלּ א ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

דין  בּ לי אוֹ תוֹ  הרג נענׁש . דין בּ לי ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
כּ תוּ ב כּ # וּ מ0וּ ם  כּ רמוֹ , את  אונטל (מלכים  ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

וּ באכא) נענׁש . כּ ן ועל  ירׁש ּת , וגם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲהרצח ּת 
ׁש רוּ ח בּ עוֹ לם  אדם בּ ני  הם כּ ּמ ה ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ראה
וה וּ א בּ ׁש קר, אוֹ תם מסטה הזּ וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה0קר
וּ בכ ּמ ה צדדים  בּ כּמ ה בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵׁש וֹ לט
כּ ן  ועל הדּ ברים. את בּ ארנוּ  והנּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַמעשׂ ים,
לצאת ורצה מּמ נּ וּ  לה0מר  בּ ּק ׁש  הּמ ל # ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד

ׁש כּ תוּ ב ה ּט מאה, נא)מּת וֹ # טה וֹ ר(תהלים  לב ִ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
בּ קר בּ י חדּ ׁש  נכ וֹ ן ור וּ ח אֹלהים לי זוֹ בּ רא . ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ועל  ׁש קר . רוּ ח הוּ א והאחר נכוֹ ן, ר וּ ח ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִהיא
ואחת קד וֹ ׁש ה אחת הן , דרגוֹ ת ׁש ּת י  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵכּ ן

◌ָ◌ֵ◌ְטמאה.

חסדים ּולעֹורר ה' לפני  להתקרב  ּבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָקרּבן

וגו',לב  אֹלהים לי ּב רא  יב )טהוֹ ר [זוהר:(נא , ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

ויקרא  פ' ה'.)ח "א  היה](דף חזק יּ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש נּ קרא זה לוֹ , אמר ׁש מעוֹ ן . ר בּ י לפני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָמצוּ י
קריבוּ ת. אוֹ  להיוֹ ת , צרי# היה קר וּ ב ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָקרבּ ן,

קר בּ ן  זּ ה ידוּ ע מה זה הרי  ל וֹ , אמר ? ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הכּ תרים מאוֹ תם  הוּ א קרבּ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלחברים,

ונקׁש  כּ אחד כּ לּ ם ׁש נּ קרבים ריםהּק דוֹ ׁש ים ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌3◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ יחוּ ד  אחד, נעשׂ ים ׁש כּ לּ ם עד זה עם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶזה
זהוּ  כּ ראוּ י. הּק דוֹ ׁש  ה0ם את לת ּק ן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָׁש לם,
כּ תרים אוֹ תם ׁש ל קר בּ ן לה'. קר בּ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
הּק דוֹ ׁש  ה0ם להתּת ּק ן הוּ א, לה' ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים
בּ כל  רחמים  ׁש יּ ּמ צא וּ  כּ די  כּ ראוּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ליחד וֹ 
ׁש התעּט ר הּק דוֹ ׁש  וה0ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת.
כּ די  זה וכל הכּ ל . את לב7ם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ עטרוֹ תיו
כּ # וּ מ0וּ ם דּ ין. לעוֹ רר  וֹלא  רחמים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְלעוֹ רר

IIתהלים IIזוהר 
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מּמ נּ י: ּת קּ ח אל קדׁש % ורוּ ח מלּ פני% ורוּ חידּת ׁש ליכני יׁש ע% שׂ שׂ וֹ ן לּ י הׁש יבה ©§¦¥¦¦§¨¤§©¨§§©¦©¦¤¦¨¦¨¦§¦§¤§©
תסמכני: ׁש וּ בוּ :טונדיבה י אלי% וחּט אים דּ רכי% פׁש עים הצּ ילניטזאלּמ דה §¦¨¦§§¥¦£©§¨Ÿ§¦§¨¤§©¨¦¥¤¨©¦¥¦

אֹלהים צדקת%:'אֹלהי'מדּ מים לׁש וֹ ני ּת רנּ ן שׂ פתייזּת ׁש וּ עתי אדני ¦¨¦¡¦¡¥§¨¦§©¥§¦¦§¨¤£Ÿ¨§¨©

צריכים אנוּ  - לה' לאֹלהים. וֹלא הוּ א, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַלה'
רוֹ צים אנוּ  לאֹלהים. וֹלא רחמים, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְלעוֹ רר
חלקי  אׁש רי אמר , דין. וֹלא ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
הלּ ל וּ , הדּ ברים את והרוחּת י ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש 0אלּת י 

כּ ת וּ ב, הרי אבל הדּ בר . בּ רוּ ר  נא)וזהוּ  (תהלים  ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
וגו ', א ֹלהים לי בּ רא טהוֹ ר יב )לב לב (נא, ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌

זבחי  תבזה. ֹלא אֹלהים ונדכּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ ר
ודּ אי  לוֹ , אמר  ה'. זבחי וֹלא כּ תוּ ב, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱאֹלהים
זבחי  אלּ א כתוּ ב, ֹלא אֹלהים קרבּ ן זה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ #
ׁש הרי  בּ צּ פוֹ ן, ׁש חיטתן ולכן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים.
ׁש ל  הצּ ד אוֹ תוֹ  אֹלהים, בּ ׁש ביל היא ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְזביחה
הדּ ין, ר וּ ח את וי ׁש בּ ר ׁש יּ תבּ 7ם ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהגּ בוּ רה 
ועל  דּ ין. על רחמים ויתגּ בּ רוּ  הדּ ין, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְויחלׁש 
והּת קף  הכּ ח את לׁש בּ ר  אֹלהים, זבחי  ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵכּ ן
נׁש בּ רה, רוּ ח ׁש כּ תוּ ב הּק ׁש ה, הדּ ין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל
וֹלא נׁש בּ רה, ה ּת ּק יפה רוּ ח אוֹ תּה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת היה
צרי# אדם ואז ותקּפ ּה . וכחּה  ר וּ חּה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיתגּ בּ ר
ויתבּ יּ ׁש  נׁש בּ רה, בּ רוּ ח הּמ זבּ ח על ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַלעמד
ּת ּק יפה ר וּ ח אוֹ תּה  ׁש ּת היה כּ די ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ יו,
ית בּ 7ם, ׁש הדּ ין כּ די  והכּ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש בוּ רה,

הדּ ין. על הרחמים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתגּ בּ ר וּ 

אז הּׁשכינה  עם ּבתפּלה  ּפֹותח  ה ּפה ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכאׁשר
מּיד יענה  ֲֲִֶַַָָהוי "ה

וגו'אדני  ּת פּת ח יז)שׂ פתי  [תיקוני:(נא, ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

סרי תמני תקונא )הזוהר ע "א  לד תורה](דף  זוהר

אדנ"י  ּת הלּ ת;, י גּ יד וּ פי  ּת פּת ח שׂ פתי  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲאדני
היכ "ל  במספר וה'ב )(חבקוקונאמר קהעולה

זכאי  הארץ, כל  מפניו הס  קדשו  בהיכל
הקב"ה של להיכלו ליכנס שזוכה מי הוא
הפה זכאי והמטרונה, המלך את לחזות
שאומרים אדנ"י שהיא תפלה בו שתשרה 
השפתים וזכאין תפתח, שפתי אדני אלהי
שנאמר אלה כדמיון ההיכל, שערי שהן
הפה שכאשר צדק, שערי  לי פתחו בהן
יענה הוי"ה אז השכינה עם בתפלה פותח

זש"כ נח)מיד, יענה,(ישעי ' וה' תקרא אז
הוי"ה של  אותיות ח' והן ח', מספר  א"ז
וזהו  דינו, ובית הוא יענה, וה' אהי"ה ,

יאהדונה"י . אדנ"י אם הוי"ה וראה ובוא
עם  בתפלתו  במחשבתו עולה האדם
שהוא  ומצוה מצוה בכל כן וכמו  השכינה,
היכל בפתח דופק כשהוא  מיד עושה,
צדיק  או חכם או חוזה או נביא הן המלך
השער לפני קורא כשהוא מדי חסיד, או
יענה  הוי "ה אז שמה עלתה השכינה אם

לו,מיד שיפתח לשר  או לעבד  ימתין ולא ,
מתוך  לו פותח ממש הקב"ה אלא
כחתן  אליה לו שיש והאהבה החביבות

הכלה עלתהקואל לא  השכינה  ואם

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

כל קה . קודם זה פסוק לאמר  הסוד יתבאר כאן
שבלחש: לומרקו.התפלה  נתקן זה סוד ובעבור 

קוב "ה  יחוד לשם  ותפלה  מצוה  כל קודם 
ושכינתיה:
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ּת הלּ ת%: יגּ יד וּ פי תרצה:יחּת פּת ח ֹלא עוֹ לה ואּת נה זבח תחּפ ץ ֹלא כּ י ¦§¨¦©¦§¦¨¤¦©§Ÿ¤©§¤¥¨¨¦§¤
אֹלהיםיט אֹלהים'זבחי ונדכּ ה נׁש בּ ר לב נׁש בּ רה תבזה:'רוּ ח ֹלא ¦§¥¡¦©¦§¨¨¥¦§¨§¦§¤¡¦¦§¤

אין  מצוה, בעשיית או ההיא בתפלה
היכלו, לו שיפתח מחשיבו הקב"ה
הוא ואין  שליח, ידי  על לא ואפילו
נאמר עוליו המלך, להיכל ליכנס כדאי 
בקשתו  לו נותנים ומבחוץ  תעמד, בחוץ
גם ואם  ממונה, או שליח  ידי  על
אותה דוחים כראוי  עולה אינה תפלתו
ועליה בפניה, השערים וסוגרים החוצה

א)נאמר  אענה(משלי ולא יקראנני  אז 
כאשר כן כמו ימצאנני , ולא ישחרנני
להקב"ה ואחד אחד  כל ישראל  קוראים
בכל  או בתפלה או שמע  בקריאת
הוא גם שם איננה השכינה אם מצוה,

זש "כ שם, נמצא  כ )לא בכל (שמות
אבוא שמ "י את  אזכיר אשר  המקום

וברכתיך . אליך

וגו 'ּכ י זבח תחּפ ץ  יח)ֹלא  פ ':(נא, ח"ב [זוהר ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌

ק"ז .)משפטים  זבח כּ תוּ ב](דף  תחּפ ץ ֹלא כּ י ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌
רוּ ח  אֹלהים זבחי תרצה. ֹלא עוֹ לה ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְואּת נה
תבזה  ֹלא  אֹלהים ונד כּ ה נ ׁש בּ ר  לב  .נ ׁש בּ רה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

הּק דוֹ ׁש  ר וֹ צה ֹלא וכי  זבח, תחּפ ץ ֹלא ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִכּ י
ה וּ א והרי קרבּ ן, לפניו ׁש יּ קריבוּ  הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
להם ויתכּ ּפ ר  ׁש יּ קריבוּ  קרבּ ן לרׁש עים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִּת ּק ן

אלּ אחטאם ל0ם? זה את אמר ׁש דּ וד ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
אֹלהים, ל0ם מקריבים ֹלא וקרבּ ן ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים,
ׁש הרי  ה"א. וא"ו ה"א יוֹ "ד לׁש ם ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
מקריבים ֹלא הדּ ין , מדּ ת ה ּק ׁש ה, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַלדּ ין

ׁש כּ תוּ ב  א)קרבּ ן, מכּ ם(ויקרא  יקריב  כּ י  אדם ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
וכי  אֹלהים. לׁש ם וֹלא לה', לה'. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָקרבּ ן
לה'. ּת וֹ דה זבח לה'. מנחה קר בּ ן ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַתקריב

ׁש דּ וד  כּ יון כּ #, וּ מ0וּ ם לה'. ׁש למים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזבח
ֹלא כּ י  לכּת ב הצטר# לאֹלהים, אמר  ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
ׁש הרי  תרצה. ֹלא עוֹ לה ואּת נה זבח ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַתח ּפ ץ
נׁש בּ רה, רוּ ח אלּ א מקריבים, ֹלא הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַל0ם
קר בּ ן  נׁש בּ רה. רוּ ח אֹלהים זבחי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
וּ מ0וּ ם לב. וׁש ברוֹ ן עצב  הוּ א  אֹלהים ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶׁש ל
להרא וֹ ת צרי# רע, חלוֹ ם ׁש חלם מי ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָכּ #,

א ֹלהים בּ מדּ ת ׁש הרי ע וֹ מד ,(דין)עצבוּ ת, ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌
ורוּ ח עצבוּ ת צרי # הדּ ין מ דּ ת ׁש ל  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְוזבח
החלוֹ ם את  מרּפ את עצבוּ ת וא וֹ תּה  ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ רה,
הזּ בח ׁש הרי הדּ ין. עליו ׁש וֹ לט וֹלא ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהרע,

לפניה. הקריב הדּ ין, למדּ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ראוּ י 

זּ הלב מה תבזה. ֹלא אֹלהים ונדכּ ה נׁש בּ ר  ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
תבזה ׁש ה וּ אֹלא לב ׁש יּ ׁש  מכּ לל ? ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

בּ גּס וּ תבּ וֹ זה לב גאה, ׁש הוּ א לב זהוּ  כּ ן. ? ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
נ ׁש בּ ר לב  אבל בּ וֹ זה, לב הינוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהר וּ ח,
ברצוֹ נ# היטיבה תבזה. ֹלא אֹלהים ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונדכּ ה 
זּ ה מה ירוּ ׁש לים . חוֹ מוֹ ת ּת בנה ציּ וֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶאת

ועכׁש ו היטיבה בּ ּה , יׁש  טוֹ ב ׁש הרי נראה ? ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הּט וֹ ב  אוֹ תוֹ  על הוּ א,?היטיבה כּ # ודּ אי  ! ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ה וּ א בּ ר וּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  היּ וֹ ם  מן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
עד  ׁש לּ מעלה ה ּמ קדּ ׁש  בּ ית בּ בנין  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת דּ ל
ׁש רתה ֹלא רצוֹ ן ׁש ל הטבה אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַעכׁש ו,
ׁש הרי  נתקן. ֹלא כּ ן ועל הבּ נין, אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל
ה וּ א יתעוֹ רר , העליוֹ ן ׁש הרצוֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
הבּ נין  אוֹ תוֹ  ׁש ל  הּמ נ וֹ ר וֹ ת את וידליק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵייטיב
ׁש ל  הּמ לאכים ׁש אפ לּ וּ  הּמ עשׂ ה, ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְואוֹ תוֹ 

י וּ כלוּ  ֹלא בּ ית(לא)מעלה בּ אוֹ תוֹ  להסּת כּ ל ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
הּמ קדּ ׁש  בּ ית ואז  בּ נין, בּ אוֹ תוֹ  וֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמקדּ ׁש 

נתקן. הּמ עשׂ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוכל

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש לם:כ  ירוּ  חוֹ מוֹ ת ּת בנה ציּ וֹ ן את ברצוֹ נ% צדקכאהיטיבה זבחי ּת חּפ ץ אז ¥¦¨¦§§¤¦¦§¤§¨¨¦¨©§Ÿ¦§¥¤¤
פרים: מזבּ ח% על יעלוּ  אז וכליל ¦¨£©§¦©£©¨¦¨§¨עוֹ לה

ממׁשי ְך ּבחטאיו להּטּמא אדם ּבא  ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָּכאׁשר
האדם על ּומתּגאה הּטמאה  מּצד רּוח ְְִִֶַַַַָָָָָָָֻעליו

רצ ֹונֹו לכל עליו  ְְְֵָָָו ׁשֹולט 

נׁש ּב רה זבחי  ר וּ ח יט)וג וֹ 'אֹלהים [זוהר:(נא, ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

פנחס פ' ר"מ.)ח"ג  ּפ תח,](דף  א בּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
נא) נ ׁש בּ רה (תהלים  רוּ ח אֹלהים וגוֹ '.זבחי ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש רצוֹ ן ּפ רׁש וּ הוּ , זה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
על  אדם ׁש ל בּ קרבּ ן רצ וֹ נוֹ  אין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵהוּ א,
ֹלא אדם וּ בני נׁש בּ רה. רוּ ח אלּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲחטאיו,

אוֹ מרים. מה מהּמ נוֹ רה יוֹ דעים ׁש מענוּ  וכ ! ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
להּט ּמ א  אדם  בּ א ׁש כּ אׁש ר ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,
הּט מאה, מצּ ד רוּ ח עליו ממׁש י ! ◌ָ◌ְ◌.◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חטאיו ,
לכל עליו  וׁש וֹ לט האדם על ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִוּ מתגּ אה 

בּ כחוֹ רצוֹ נוֹ . מת גּ בּ ר ה ּט מאה צד  ואוֹ ת וֹ  ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌.◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֹ
בּ א  רצוֹ נוֹ . ׁש יּ עשׂ ה עליו  ו ׁש וֹ לט ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחזּ ק,
א וֹ תוֹ  מטהרים - להּט הר עליו וׁש וֹ לט .אדם ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

הקריב  קיּ ם, הּמ קדּ ׁש  בּ ית ׁש היה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
עד  עליו, ּת ל וּ יה ׁש לּ וֹ  כּ ּפ רה כּ ל - ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָקרבּ נוֹ 
גּ אותוֹ  מּת וֹ # הרוּ ח לאוֹ תּה  וׁש בר  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחרט
אוֹ תּה  ׁש ל ה0בירה וזוֹ הי  אוֹ תּה . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּפ יל
אוֹ תּה  נׁש בּ רת וכאׁש ר טמאה . ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַדּ רגּ ה 
ׁש ּמ תקבּ ל  זהוּ  קרבּ נוֹ , וּ מקריב הּט מאה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַר וּ ח

ׁש צּ רי#. כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ רצוֹ ן

קרבּ נוֹ ואם אין ר וּ ח , אוֹ תּה  נ ׁש בּ רת  ֹלא ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
קר בּ ן  ׁש הרי לכּ לבים, ונמסר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְכּ ל וּ ם,
אלּ א הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל אינ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶזה
כּ מ וֹ  אֹלהים זבחי  זה וּ מ 0וּ ם ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמה כּ לבים.
אוֹ תּה  ׁש יּ ׁש בּ ר נׁש בּ רה, ר וּ ח ה וּ א  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי#
ׁש יּ ׁש בּ ר מי זה ועל תׁש ֹלט. וֹלא טמאה ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַר וּ ח

כּ תוּ ב, עליו ׁש צּ רי #, כּ מוֹ  עח)אוֹ תּה  (תהלים ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יׁש וּ ב ו ֹלא הוֹ ל ! אדםרוּ ח אוֹ תוֹ  ׁש יּ היה . ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
זהוּ  לעוֹ למים. אצלוֹ  יׁש וּ ב ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הבטחה
אוֹ תוֹ  - ונדכּ ה נׁש בּ ר לב יׁש וּ ב . וֹלא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
בּ תענוּ גי  התענּ ג וֹלא התגּ אה ׁש ֹּלא  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאדם
ה וּ א בּ כבוֹ ד תבזה, ֹלא אֹלהים - ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָהעוֹ לם

◌ְ◌ֶאצל וֹ .

וגו'היטיבה כ )ברצוֹ נ  פ ':(נא , ח"ב [זוהר ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌

ק"ז .)משפטים חוֹ מ וֹ ת](דף  ◌ֶ◌ְ◌ִּת בנה
בּ ית בּ בנין  ׁש הׁש ּת דּ ל מ יּ וֹ ם וכי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לם.

אוֹ תם בנה ֹלא עכׁש ו עד אם(או)?הּמ קדּ ׁש  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ ית - בנה ֹלא  עכ ׁש ו עד  ירוּ ׁש לים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְחוֹ מוֹ ת
ׁש כּ ל  אלּ א וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת  על ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש 
בּ ן  כּ מע שׂ י אינם הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ י
למּט ה, הּמ קדּ ׁש  בּ ית בּ נ וּ  אדם כּ ׁש בּ ני ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָאדם.
וּ לבּס וֹ ף  העיר, חוֹ מוֹ ת את עשׂ וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ התחלה
העיר חוֹ מוֹ ת הּמ ק דּ ׁש . בּ ית את ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָעשׂ וּ 
בּ נין  כּ # ואחר עליהם, להגן כּ די ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ התחלה
אלּ א כּ #, ֹלא הוּ א בּ רוּ # והּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית.
וּ בּס וֹ ף  הּמ קדּ ׁש , בּ ית את  בּ ּת חלּ ה  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶבּ וֹ נה
על  אוֹ תוֹ  ויוֹ ׁש יב ה0מים מן אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ וֹ ריד
ׁש הן  ירוּ ׁש לים, חוֹ מוֹ ת את יבנה אז  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמקוֹ מוֹ ,
עליו  הּמ ל# דּ וד אמר זה ועל  העיר. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָחוֹ מוֹ ת

נא)ה0לוֹ ם, ציּ וֹ ן (תהלים  את ברצוֹ נ ! היטיבה ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
חוֹ מ וֹ ת ּת בנה כּ # ואחר בּ התחלה, -ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
הּמ עשׂ ים כּ ל סוֹ ד . יׁש  כּ אן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים.
בּ התחלה הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ שׂ ה
הּמ ח ואחר ׁש לּ בחוּ ץ, א וֹ ת וֹ  ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ים
אוֹ תם כּ ל וּ ראה , בּ א  כּ #. ֹלא וכאן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ פנים,
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ע וֹ שׂ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ ע שׂ ים
הקדּ ים הּמ ח בּ חוּ ץ, ׁש ל א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מקדּ ים
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בּ ח וּ ץ, ׁש ל אוֹ תוֹ  וּ במעשׂ ה ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה,
והּמ ח האחר, מצּ ד היא קל ּפ ה כּ ל  ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
וגדל  מקדּ ים האחר ה צּ ד ותמיד הּמ ח, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִמן
ׁש ּמ תרבּ ה, כּ יון הּפ רי. וׁש וֹ מר  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתר בּ ה
וצ דּ יק  רׁש ע ויכין החוּ צה, אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְזוֹ רקים
קל ּפ ה, אוֹ תּה  את וזוֹ רקים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִילבּ ׁש ,
כּ אן, אבל בּ עוֹ לם. הצּ דּ יק את ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ מברכים
יעבר הרע ׁש הצּ ד הּמ קדּ ׁש , בּ ית ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ בנין
הּמ ח ׁש הרי צרי #, ֹלא - ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמהע וֹ לם
ׁש כּ תוּ ב  הּמ ח, הקדּ ים היה. ׁש לּ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּק לּפ ה
בּ התחלה, - צ יּ וֹ ן את ברצ וֹ נ# ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵהיטיבה 
אוֹ תּה  ירוּ ׁש לם. ח וֹ מוֹ ת ּת בנה כּ # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
היא ׁש לּ וֹ  קלּפ ה, ׁש היא החיצוֹ נית, ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָחוֹ מה 

ׁש כּ תוּ ב ב )מּמ ׁש , לּ ּה (זכריה אהיה ואני  ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
הצּ ד  וֹלא אני  סביב. אׁש  חוֹ מת ה' ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌3◌ְנאם

◌ָ◌ָהרע.

העוֹ לם.ישׂ ראל ׁש ל העלי וֹ ן הּמ ח הם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ ּת חלּ ה. בּמ חׁש בה עלוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
וּ מ זּ ל וֹ ת, כּ וֹ כבים עבוֹ דת ע וֹ בדי  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים

ׁש כּ תוּ ב  הקדּ ימ וּ , קלּפ ה, לו)ׁש הם (בראשית ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
אדוֹ ם בּ ארץ  מלכוּ  אׁש ר הּמ לכים ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה
ועתיד  י שׂ ראל. לבני  מל# מל# ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
הּמ ח את להק דּ ים הוּ א בּ ר וּ # ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב  קלּפ ה, ב )בּ לי  י שׂ ראל (ירמיה קדׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ּת ב וּ את ראׁש ית  קוֹ דםלה' הּמ ח ה. ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַֹ◌ֵ◌

בּ לי  יעמד ׁש הּמ ח גּ ב  על ואף ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַלּק ל ּפ ה.
מ ּמ נּ וּ  לאכל יד  ׁש יּ וֹ ׁש יט הוּ א מי ?קלּפ ה , ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌

ּת בא רעה יאׁש מוּ  אכליו ׁש כּ ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
ה'.אליהם נאם ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌3◌

עּמדי אלהים ואין הּוא  אני  אני ּכי  עּתה  ְְֱֲֲִִִִִִֵַָָֹרא ּו

וגו 'אז  כא)ּת חּפ ץ  משפטים :(נא, פ ' ח "ב  (דף [זוהר  ָ◌ַ◌ְ◌ֹ

זמן,]ק "ז.) נא)בּ אוֹ תוֹ  זבחי (תהלים  ּת חּפ ץ אז ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌
בּ ח בּ וּ רצדק ה כּ ל יתחבּ ר אז ׁש הרי  היוֹ ת . ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌

ואז  ּת ּק וּ נוֹ , בּ כל ׁש לם ה0ם ויהיה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד,
ׁש עכ ׁש ו  א ֹלהים. לה' ׁש לם יהיה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַה ּק רבּ ן
ׁש אלמלא לּק רבּ ן, מתח בּ ר ֹלא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱא ֹלהים 
אזנים יעלוּ  אֹלהים כּ ּמ ה  בּ וֹ , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתחבּ ר

זמן, בּ א וֹ תוֹ  אבל ל ׁש ם . פו)להתח בּ ר כּ י (שם ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌
א ֹלהים אּת ה נפלא וֹ ת ועוֹ שׂ ה א ּת ה  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָגדוֹ ל 
כּ ת וּ ב, זמן וּ באת וֹ  אחר. א ֹלהים  ואין ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלבדּ #.

לב) ואין (דברים הוּ א אני אני כּ י  עּת ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְראוּ 
עּמ די. עתה)א ֹלהים  הוּ א(ראו אני  אני כּ י  ראוּ  ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

ע ּת ה זּ ה מה  קדםגּ דוֹ ל , היה  ׁש ֹּלא  א לּ א ? ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
הּק ד וֹ ׁש  אמר  יהיה . זה זמן וּ באוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָלכן,
לראוֹ ת יכלּת ם  0ֹּלא מה  רא וּ  ע ּת ה ה וּ א, ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָבּ רוּ #

ּפ עמים לּמ ה אני , אני כּ י לכן. א לּ אמּק דם  ? ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ה וּ א. א לּ א  א ֹלהים , ׁש ם  אין ׁש הרי לד יּ ק, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די
אחת ּפ עם  אני  ׁש נּ אמר פעמים  כּ ּמ ה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
עכ ׁש ו  אבל  האחר. הצּ ד  ׁש ם והיה יוֹ תר, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוֹלא 
כּ ל ׁש הרי עּמ די, א ֹלהים  ואין הוּ א  אני ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲאני 
אמית אני אני. אני ודוקא  העבר, האחר ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה צּ ד
האחר. הצּ ד  מן היה  הּמ ח  עכׁש ו עד ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַואח יּ ה.
מכּ אן  ואחיּ ה. אמית אני  והלאה , ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן
טעם טעמ וּ  ׁש ֹּלא  אוֹ תם כּ ל ה זּ מן, ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ א וֹ תוֹ 
א וֹ תם ויקים מות , להם יהיה מּמ נּ וּ  - ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַה ּמ ות 

ל ּמ ה(מיד ) הזּ המה. מאוֹ תּה  ת0אר ׁש ֹּלא  כּ די  ? ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌3◌ֲ◌ָ◌
ידי  בּ מעשׂ י חדׁש  עוֹ לם  ויהיה  כּ לל , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם

הוּ א. בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
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לדוד:אנב משׂ כּ יל לוֹ בלמנצּ ח ויּ אמר לׁש אוּ ל ויּ גּ ד האדמי דּ וֹ אג בּ בוֹ א ©§©¥©©§¦§¨¦§¥¨£Ÿ¦©©¥§¨©Ÿ¤
אחימל�: בּ ית אל דוד כּ לג בּ א אל חסד הגּ בּ וֹ ר בּ רעה ּת תהלּ ל מה ¨¨¦¤¥£¦¤¤©¦§©¥§¨¨©¦¤¤¥¨

רמיּ ה:ד היּ וֹ ם: עשׂ ה מלּט ׁש  כּ תער לׁש וֹ נ% ּת חׁש ב מּט וֹ בההוּ וֹ ת רּ ע אהבּת  ©©©§Ÿ§¤§©©§ª¨Ÿ¥§¦¨¨©§¨¨¦

סלה: צדק מדּ בּ ר מרמה:וׁש קר לׁש וֹ ן בלע דּ ברי כל יּת צ%זאהבּת  אל גּ ם ¤¤¦©¥¤¤¤¨¨©§¨¨¦§¥¨©§¦§¨©¥¦¨§

סלה: חיּ ים מארץ וׁש רׁש % מאהל ויּס ח% יחּת % וייראוּ חלנצח צדּ יקים ויראוּ  ¨¤©©§§§¦¨£¥Ÿ¤§¥¤§¥¤¤©¦¤¨§¦§©¦¦§¦¨
ישׂ חקוּ : אֹלהיםטועליו ישׂ ים ֹלא הגּ בר עׁש רוֹ 'הנּ ה בּ רב ויּ בטח מעוּ זּ וֹ  §¨¨¦§¨¦¥©¤¤¨¦¡¦¨©¦§©§Ÿ¨§

בּ הוּ תוֹ : אֹלהיםייעז בּ בית רענן כּ זית אֹלהים'ואני בחסד 'בּ טחּת י ¨Ÿ§©¨©£¦§©¦©£¨§¥¡¦¨©§¦§¤¤¡¦

הרע לשון מדבר המורגל להסיר

וגו' דואג ב)בבוא  נב](נב, לפרק  תהלים  ותלהו[שימוש אותו כתוב הרע , לשון מלדבר  המורגל להסיר
עליו .

IIתהלים IIשימוש

עליו נענ ׁש ּכן ּגם  לחטא  ּגֹורם ֱֲֵֵֶֶַַַָָֹֹחמר

וגו 'בּ ב וֹ א  האדמי ב )דּ וֹ אג ח "ב:(נב, [זוהר ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌

רכד.) תורה](דף  דּ וֹ אגזוהר ◌ֵ◌ְבּ בוֹ א
דוד  בּ א ל וֹ  ויּ אמר  לׁש אוּ ל  ויּ גּ ד ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ָהאדמי
בוא אבא רבי אמר אחימל #. בּ ית  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶאל
מלפני  בורח היה שהוא במה דוד וראה
כהני  אותן כל שנאבדו גרם בזה שאול,
בלבדו  אביתר אלא מכלם נשאר  ולא נוב,
בישראל , רעות כמה גרם וזאת שברח,
כמה מישראל ונפלו ובניו שאול מת 
היה ההוא  חטא ועכ "ז ורבבות , אלפים 
זרע  שכל עד ממנו, לגבות דוד על תולה
מהם נשאר ולא אחד, ביום נאבדו דוד
שלא כדמיון שנגנב, בלבדו יואש אלא

בלבדו  אביתר  אלא מאחימלך ועדנשאר  ,
דין  לעשות  תולה היה ההוא  חטא  רב זמן 
נוב, של  החטא אותו  בשביל  נוב  על 

י)שכתוב לעמוד ,(ישעי ' בנוב היום עוד
נתבאר.וזה

רענן  זית  נקרא  ה ּמלְך ְֲִִִֶֶַַַָָָּדוד 

ּב ביתואני  רענן  י)וגוֹ 'ּכ זית  ח"ג:(נב, [זוהר ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

לך שלח  קס"ד:)פ' ׁש כּ תוּ ב ](דף ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה
אדם ידע ֹלא עוֹ ד , אליו ׁש וּ ב יספה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוֹלא
ונגנזה למקוֹ מּה  ׁש בה והיא הלכה , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלאן
ותשׂ ים בּ פיה עטרה ּת ּק ח והיא זה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְבּ פתח
הגּ יע, וֹלא הגּ יע  הּמ ׁש יח, מל# ראׁש  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַעל

כּ תוּ ב, כא)ואז עטרת (תהלים לראׁש וֹ  ּת ׁש ית ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ספרּפ ז  הּמ ׁש יח מל# ׁש יּ קרא וכיון . ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

וזה מכּ אן זה נׁש רים, ׁש ני  יקוּ מוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָּת וֹ רה,
הּמ ׁש יח וּ מל# מתכּ וֹ פפת, וי וֹ נה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן,
מדרגה עד  ראׁש וֹ , על ועטרה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵיוֹ רד,
על  למעלה ּפ וֹ רחים נׁש רים וּ ׁש ני  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחרוֹ נה.
ויקבּ לוּ  בּ פיה, ועטרה ׁש בה  וי וֹ נה ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹראׁש וֹ ,
נקרא הּמ ל# דּ וד אלּ וּ . נׁש רים ׁש ני  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
ׁש כּ תוּ ב  הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני רענן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַזית

נב ) בּ בית (תהלים  רענן  כּ זית עלהואני  וג וֹ '. ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש רמזה וזהוּ  דּ וד. בּ ן הּמ ׁש יח מל# זה - ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַזית

ׁש כּ תוּ ב נח, בּ ימי זוֹ  ח)י וֹ נה וה נּ ה(בראשית ָ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ועד: נגדיאעוֹ לם טוֹ ב כי ׁש מ% ואקוּ ה עשׂ ית כּ י לעוֹ לם חסידי%:אוֹ ד% ¨¨¤§§¨¦¨¦¨©£©¤¦§¦¤¤£¦¤

טרף  זית עלה  א וֹ ת וֹ  בּ פיה. טרף זית ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲעלה
בּ ּמ ה לכבוֹ דוֹ , על ונחטף  ׁש עוֹ מדת בּ פיה. ? ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

0כּ תוּ ב  וּ מה זוֹ . מיּ וֹ נה כּ בוֹ ד  וּ מקבּ ל ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹראׁש וֹ ,
טרפה, וֹלא  ׁש עוֹ שׂ ה(אלא)טרף הזּ ה כּ זּ כר  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

הוּ א. זכר י וֹ נה הרקיע  בּ י ׁש יבת וּ מנצּ ח. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַחיל
וכתוּ ב  כּ נקבה, כּ תוּ ב יוֹ נה ׁש נּ קרא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמּת וֹ #

זה. כּ בוֹ ד ׁש ּמ ק בּ ל בּ זמן  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְכּ זכר 

ּכי ּזה מה ואקּוה עׂשית  ּכי  לעֹולם ְְֲִִִֶֶַַַָָָא ֹוד ְך
חסידי ְך נגד טֹוב  ּכי  מה? כתּוב  ולא  ְֲִִִֶֶֶָָָָֹעׂשית

טֹוב? ּכי אינ ֹו אחר לג ּבי  ְְִִֵֵֵַַוכי

וגוֹ '.אוֹ ד  ע שׂ ית ּכ י יא)לעוֹ לם [זוהר:(נב, ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ויקרא  פ ' כ"א .)ח"ג  ּפ תח,](דף י וֹ סי ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י 
ד ) עּמ י (שופטים ּת לכי אם בּ רק אליה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַויּ אמר

אוֹ מר זּ ה מה וגוֹ ', אמרוהלכ ּת י אלּ א ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
עליה, ׁש וֹ רה הּק ד 0ה ור וּ ח  הוֹ איל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ רק,
וּ מה נזק. עלי י ׁש רה וֹלא אנּ צל  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ זכוּ תּה 
אנוּ , - בּ גלל ּה  להנּ צל  א0ה על סמוּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ רק
הּמ ל# ׁש ל ׁש מוֹ  ׁש היא  עּמ נוּ , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּת וֹ רה

א על  בּ תוֹ #הּק דוֹ ׁש , י ׁש בוּ  וכ ּמ ה. כּ ּמ ה חת ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌
וּ כׁש יּ רד  היּ וֹ ם, אוֹ תוֹ  כּ ל הּמ ערה  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תּה 
ׁש ני  עבר וּ  בּ ּמ ערה. הלּ בנה האירה ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
וּ מּמ אכל  מיּ ין טעוּ נים וחמוֹ ריהם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲסוֹ חרים
זה ואוֹ מרים מטענם , על נחוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמם,
וּ מׁש ּת ה אכל  נּת ן כּ אן, נלוּ ן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָלזה:
לוֹ  אמר  הזּ וֹ . ל ּמ ערה נכּ נס  ואנוּ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלחמוֹ רים,
הזּ ה הּפ ס וּ ק לי  ּת אמר  ׁש נּ כּ נס, טרם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲחבר וֹ :

מי0ב. ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 

ה וּ אאמר מה אחד ,לוֹ : דּ בר ל וֹ : אמר  ? ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
נב )ׁש כּ תוּ ב  כּ י(תהלים לעוֹ לם אוֹ ד ! ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מהעשׂ ית  כתוּ ב  וֹלא עשׂ ית כּ י מהוּ  ?וגוֹ '. ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אינוֹ  לאחר וכי חסידי #, נגד טוֹ ב כּ י ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוכתוּ ב
בידוֹ טוֹ ב  היה ֹלא לסחוֹ רתנוּ ? אוֹ י אמר: ? ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

רבּ י  בּ גלל ּה . הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  את ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש עזבנ וּ 
בּ ּמ ערה י וֹ ׁש בים ׁש הי וּ  י וֹ סי  ור בּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִחיּ יא
וֹלא יוֹ סי , לר בּ י  חיּ יא רבּ י אמר  ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָשׂ מחוּ .
ה וּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש כּ ׁש עוֹ שׂ ה  ל# ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י

עוֹ שׂ ה הוּ א בּ כּ ל יצאוּ .נס, ? ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌

וּ פתח,ּכ ׁש יּ צאוּ , חיּ יא רבּ י  (ישעיההקדּ ים ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש ני נז) לרחוֹ ק . ׁש לוֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָׁש לוֹ ם

ל ּק ר וֹ ב, ואחד לרחוֹ ק אחד כּ אן, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְׁש לוֹ מוֹ ת
קר וֹ ב. ׁש נּ עשׂ ה - לרחוֹ ק  אחד. (ועוד והכּ ל ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌

היהלרחוק) ׁש ּק דם הּת ׁש וּ בה, בּ עלי  ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶזהוּ 
קר וֹ ב . הוּ א ועכׁש ו רחוֹ ק רחוֹ ק , -ועוֹ ד  ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הוּ א  רחוֹ ק מהּת וֹ רה, מתרחק ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש אדם
לּת וֹ רה, ׁש ּק ר וֹ ב  וּ מי  הוּ א. בּ רוּ ! ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמהּק דוֹ ׁש 

עּמ וֹ  הוּ א  בּ רוּ ! הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ועכׁש ו מקרב , ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תם בּ אוּ  ל ּמ ערה. ותכּ נסוּ  עּמ נוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתח בּ ר וּ 
את ׁש חררוּ  ע ּמ ם. וה ׁש ּת ּת פ וּ  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲסוֹ חרים
ויצאוּ  אכל, להם ותּק נוּ  מחמוֹ ריהם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַהּמ 7א
מה ּס וֹ חרים: אחד אמר הּמ ערה. לפי  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌3כלּ ם
הזּ ה, הּפ סוּ ק את הּת וֹ רה בּ עלי  לנוּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְֹיאמר וּ 

לעוֹ לם ואקוּ ה אוֹ ד # עשׂ ית כּ י כּ י וגוֹ '. ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
עשׂ  כּ י  זּ ה מה מהעשׂ ית, כתוּ ב וֹלא ?ית, ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

חסידי!וכתוּ ב  נגד טוֹ ב  אחרכּ י  לגבּ י וכי , ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
טוֹ ב  כּ י עשׂ יתאינוֹ  כּ י חיּ יא, רבּ י אמר  ? ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

עשׂ ית וּ מה זהודּ אי. ׁש בּ גלל לע וֹ לם. ? ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
והתקין  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש עשׂ ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ כל  הוּ א  בּ רוּ # לּק דוֹ ׁש  אדם מוֹ דה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאוֹ תוֹ ,

חסידי!יוֹ ם. נגד  טוֹ ב  כי ׁש מ ! כּ #ואקוּ ה , ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש ל  ׁש מוֹ  צ דּ יקים, אוֹ תם כּ נגד ודּ אי , ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶזה
כנגד  וֹלא ט וֹ ב, הוּ א הוּ א בּ ר וּ # ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
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ואינם יוֹ ם בּ כל אוֹ תוֹ  ׁש ּמ בזּ ים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים
אבל  יפה, זה לוֹ , אמר בּ ּת וֹ רה. ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ סקים
פוֹ חד  ואני הכּ תל , מאחוֹ רי דבר  ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
אמר י וֹ סי, ורבּ י חיּ יא רבּ י לוֹ  אמר וּ  ֹ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלגלּ וֹ ת.
אחד . למקוֹ ם יר0ה אינּה  ׁש ּת וֹ רה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְדּ בר#,

ללוֹ ד אמר הוֹ ל # הייתי אחד  י וֹ ם להם, ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌
עצמי  את וסמכּת י  לעיר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונכנס ּת י
יוֹ חאי  בּ ן ׁש מעוֹ ן ור בּ י  אחד, כּ תל ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַאחר
את מּפ יו וׁש מעּת י הבּ ית , בּ אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה
עשׂ ית. כּ י  לע וֹ לם אוֹ ד # הזּ ה , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק

ה0לוֹ ם עליו  הּמ ל# דּ וד  ברוך אוֹ ד #, (לקדוש ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ׁש ה וּ אהוא) אחר וֹ ן , ע וֹ לם אוֹ תוֹ  על ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאמר וֹ 

עוֹ לם, בּ אוֹ תוֹ  בּ וֹ  אחוּ ז הּמ ל # ׁש דּ וד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָעשׂ ה
טוֹ ב  כי  ׁש מ# ואק וּ ה הּמ לכוּ ת. את ירׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָוּ בוֹ 
העוֹ לם ׁש ל בּ יּ חוּ ד הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  זה -ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

טוֹ ב  נקרא מתי טוֹ ב. ׁש נּ קרא נגד הזּ ה ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
חסידי# הם מי  חסד חסידי#. י ׁש  אלּ א ? ֲ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

דוד  חסדי נקראוּ  ואלּ וּ  חסד, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְויׁש 
מתמלּ אים ה לּ לוּ  דוד וּ כׁש חסדי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמנים.
הּק ד וֹ ׁש , הע ּת יק ׁש ל  ׁש 0וֹ פע טוֹ ב  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵמא וֹ ת וֹ 
להם נמצא אזי טוֹ ב, היסוֹ ד נקרא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲאזי
כּ # בּ וֹ , ׁש הוּ א ׁש נּ מצא  כּ מוֹ  ׁש הרי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶטוֹ ב.
הזּ ה, האחר וֹ ן הע וֹ לם את מב7ם ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְהוּ א
היה דּ וד כּ ן  ועל בּ ברכה, נמצא  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
הזּ ה לע וֹ לם ׁש ּמ אירה הזּ וֹ  ל דּ ר גּ ה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְמח כּ ה
כּ # הלּ ל וּ , הדּ ברים בּ ּה . אחוּ ז ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
זּ ה. מה ידע ּת י  ׁש ֹּלא אלּ א אוֹ תם, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
אוֹ תוֹ  ונׁש קוּ  יוֹ סי ור בּ י  חיּ יא ר בּ י ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָבּ אוּ 
עיני# מכּס ה מי ח יּ יא, ר בּ י  אמר ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְברא ׁש וֹ .
ׁש אּת ה י וֹ חאי , בּ ן ׁש מעוֹ ן  ר בּ י ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ עפר,
העליוֹ נים, ההרים מרעי ׁש  ואּת ה  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מ#
שׂ מחים וכלּ ם ה0מים צּפ רי ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֳ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
ׁש עה בּ אוֹ תּה  לע וֹ לם אוֹ י  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ דבּ וּ רי #.

מּמ נּ וּ . ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּת סּת לּ ק 
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לדוד:אנג משׂ כּ יל מחלת על אֹלהיםבלמנצּ ח אין בּ לבּ וֹ  נבל 'אמר ©§©¥©©¨£©©§¦§¨¦¨©¨¨§¦¥¡¦
טוֹ ב: עשׂ ה אין עול והתעיבוּ  על'אֹלהיםג הׁש חיתוּ  הׁש קיף מ$מים ¦§¦§¦§¦¨¤¥Ÿ¥¡¦¦¨©¦¦§¦©

אֹלהים את דּ רׁש  משׂ כּ יל היׁש  לראוֹ ת אדם נאלחוּ ד :'בּ ני יחדּ ו סג כּ לּ וֹ  §¥¨¨¦§£¥©§¦Ÿ¥¤¡¦ª¨©§¨¤¡¨

אחד: גּ ם אין טוֹ ב עשׂ ה יהאין אֹלהיםהֹלא לחם אכלוּ  עּמ י אכלי און ּפ עלי דעוּ  ¥Ÿ¥¥©¤¨£¨§Ÿ£¥¨¤Ÿ§¥©¦¨§¤¤¡¦

קראוּ :' אֹלהיםוֹלא כּ י פחד היה ֹלא פחד ּפ חדוּ  עצמוֹ ת'ׁש ם ּפ זּ ר ¨¨¨¨£©©¨¨¨©¦¡¦¦©©§
אֹלהים כּ י הבׁש תה ׁש וּ בזמאסם:'חנ� בּ  ישׂ ראל יׁש עוֹ ת מצּ יּ וֹ ן יּת ן מי Ÿ¨¡¦Ÿ¨¦¡¦§¨¨¦¦¥¦¦§ª¦§¨¥§

ישׂ ראל:'אֹלהים ישׂ מח יעקב יגל עּמ וֹ  ׁש בוּ ת ¡¦§©¨¥©£Ÿ¦§©¦§¨¥

שונאיך  להפחיד

וגו' בלבו נבל ב)אמר נג](נג, לפרק תהלים שהוא[שימוש שלו  שם עם אותו אמור  שונאיך להפחיד
מן י ' "אמר, מן א' יום.אי. בכל אותו  ואמור המזמור  דסוף "ישמח 
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ׂשׂשֹון  נקרא  ְִִַָָצּדי"ק 
וגו 'מי  ישׂ ראל י ׁש עוֹ ת מצּ יּ וֹ ן ז)יּת ן  :(נג, ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌.◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ח "ג  ריב:)[זוהר  תורה](דף יעקבזוהר יגל
ישראל שכתוב ישמח מהו אבא רבי אמר  .

נה) אלא(ישעי ' וגו', תצאו  בשמחה כי
השכינה הגלות מן ישראל יצאו כאשר
כי  זש"כ  ישובו, ועמה עמהם תצא

וכתוב וגו', תצאו נא)בשמחה ופדויי (שם
ישיגון, ושמחה ששון וגו' ישובון ה'
זה ששון אמר יצחק  רבי הקב"ה, זה ששון

זש"כ ימצא(שם)צדי"ק, ושמחה ששון
נקרא, ששון  צדי "ק שמעון רבי  אמר  בה,
בגלות נפלה ישראל שכנסת היום ומן
מן  לעולם מלהשפיע הברכות נמנעו
כתוב  מה ההוא בזמן  אבל ההוא, צדי "ק

יב ) צדי"ק,(שם זה  בששון, מים ושאבתם
ד"א ובינה, חכמה אלו  הישועה, ממעיני 
מעינות מנביעת  והכל והוד , נצח אלו

ואז  ההוא(שם)העמוקים, ביום ואמרת
וגו'. ציון יושבת ורני  צהלי וגו', ה' אודך 
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לדוד:אנד משׂ כּ יל בּ נגינת דודבלמנצּ ח הֹלא לׁש אוּ ל ויּ אמרוּ  הזּ יפים בּ בוֹ א ©§©¥©¦§¦Ÿ©§¦§¨¦§©¦¦©Ÿ§§¨£¨¦
עּמ נוּ : תדינני:'אֹלהיםג מסּת ּת ר וּ בגבוּ רת% ׁש יעני הוֹ  ׁש מ% בּ  ¦§©¥¦¨¡¦§¦§¦¥¦¦§¨§§¦¥¦

פי:'אֹלהיםד  לאמרי האזינה ּת פלּ תי ועריציםהׁש מע עלי קמוּ  זרים כּ י ¡¦§©§¦¨¦©£¦¨§¦§¥¦¦¨¦¨¨©§¨¦¦

אֹלהים שׂ מוּ  ֹלא נפׁש י סלה:'בּ קׁש וּ  אֹלהיםולנגדּ ם לי'הנּ ה עזר ¦§©§¦¨¡¦§¤§¨¤¨¦¥¡¦Ÿ¥¦

נפׁש י: בּ סמכי הצמיתם:(ישוב)זאדני בּ אמּת % לׁש ררי הרע בּ נדבהחיׁש יב £Ÿ¨§Ÿ§¥©§¦¨¦¨©§Ÿ§¨©£¦§©§¦¥¦§¨¨
יהו� $מ% אוֹ דה לּ � טוֹ ב:�אזבּ חה וּ באיביטכּ י הצּ ילני צרה מכּ ל כּ י ¤§§¨¨¤¦§§Ÿ̈¦¦¦¨¨¨¦¦¨¦§Ÿ§©

עיני: ¦¥¨£̈ראתה

מאויביך  להנקם 

וגו' הזיפים  ב)בבוא  נד ](נד, לפרק תהלים  ושם [שימוש מאויביך. נקמה ותראה ותנצל אותו אמור .
ה"א בגימטריא עמנו "מסתתר ו' מן ה' עיני , "ראתה המזמור סוף  מן י ' י"ה . הוא  .שלו 
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הּלב ּבכּונת ּבלחׁש ּתפּלתם ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָה ּמתּפּללים
הּתפּלה זאת לאחר  זֹו ּתפּלה נׁשמע ְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּׁשּנקראים הּמלאכים ּכל  ל ּה ּומאזינים ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָעֹולה

אזנים ְֲִֵַַָּבעלי

וגו 'אֹלהים ּת פלּ תי ד )ׁש מע ח "ב:(נד, [זוהר ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

רב.) תורה](דף ׁש מע זוהר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱא ֹלהים
פי . לאמרי  האזינה היאּת פלּ תי  זאת  פי, [אמרי  ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

הלחש] ולמדנותפלת  שמתפללים , אלה כל 
נשמע  שלא הלב , בכונת בלחש תפלתם
עולה  התפלה זאת לאחר, זו תפלה
בעלי שנקראים המלאכים כל לה ומאזינים

לאזני אזנים  נשמעת התפלה זאת ואם ,
ואין  למעלה, לה שיאזין מי אין איש,
ששמע  מי מלבד  אחרים לה מאזינים 
שלא להשמר נצרך  לפיכך בתחילה, אותה

שדברי  ועוד אנשים, הלחש תפלת ישמעו
העליון, בעולם נאחזים הלחש תפלת
להשמע  צריכים אין  העליון עולם ודברי

לאיש.

ּלמּט אי ׁש חסד למעלהּבמעׂשה  מעֹורר ה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ

נפׁש י ּכ י  ּב קׁש וּ  ועריצים עלי  קמוּ  זרים ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ח "גוגו'. צב:)[זוהר שישראל ](דף למדנו
שאר מכל יותר מהם נמנעת אכזריות
עריץ  מעשה מישראל  יראה ובל עמים,
עומדים עינים בעלי כמה שהרי בעולם ,
הוא זכאי כזה, מעשה  בשעת האיש אצל
שהרי  למטה, חסד  של מעשה שמראה  מי
לעורר דבר  כל  תולה האיש במעשה

אחר. ענין  למעלה
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לחודש י

לדוד:אנה משׂ כּ יל בּ נגינת אֹלהיםבלמנצּ ח ואל'האזינה ּת פלּ תי ©§©¥©¦§¦Ÿ©§¦§¨¦©£¦¨¡¦§¦¨¦§©

מּת חנּ תי: ואהימה:ג ּת תעלּ ם בּ שׂ יחי אריד וענני לּ י אוֹ יבד הקׁש יבה מקּ וֹ ל ¦§©©¦§¦¨¦©§¦¨¦©£¥¦¨¦§¦¦§¨¦¨¦¥

ישׂ טמוּ ני: וּ באף און עלי ימיטוּ  כּ י רׁש ע עקת ואימוֹ תהמּפ ני בּ קרבּ י יחיל לבּ י ¦§¥¨©¨¨¦¨¦¨©¨¤§©¦§§¦¦¦¨¦§¦§¦§¥

עלי: נפלוּ  ּפ לּ צוּ ת:ומות וּת כּס ני בי יבא ורעד אברזיראה לּ י יּת ן מי ואמר ¨¤¨§¨¨¦§¨¨©©¨Ÿ¦©§©¥¦©¨¨Ÿ©¦¦¤¦¥¤

ואׁש כּ נה: אעוּ פה סלה:חכּ יּ וֹ נה בּ ּמ דבּ ר אלין נדד ארחיק מפלטטהנּ ה אחיׁש ה ©¨¨¨§¤§Ÿ¨¦¥©§¦§Ÿ¨¦©¦§¨¤¨¨¦¨¦§¨

מּס ער: סעה מרוּ ח בּ עיר:ילי וריב חמס ראיתי כּ י לׁש וֹ נם ּפ לּ ג אדני בּ לּ ע ¦¥©Ÿ¨¦¨©©©£Ÿ¨©©§¨¦¨¦¦¨¨§¦¨¦

בּ קרבּ ּה :יא ועמל ואון חוֹ מתיה על יסוֹ בבה ולילה וֹלאיביוֹ מם בּ קרבּ ּה  הוּ וֹ ת ¨¨©§¨§§ª¨©Ÿ¤¨§¨¤§¨¨§¦§¨©§¦§¨§

וּ מרמה: ּת � מרחבּה  הגדּ יליגימיׁש  עלי משׂ נאי ֹלא וא)א יחרפני אוֹ יב ֹלא כּ י ¨¦¥§Ÿ¨Ÿ¦§¨¦¥§¨§¥¦§¤¨§©§¦¨©¦§¦

מּמ נּ וּ : וּ מידּ עי:ידואּס תר אלּ וּ פי כּ ערכּ י ׁש  אנוֹ  סוֹ דטוואּת ה נמּת יק יחדּ ו אׁש ר §¤¨¥¦¤§©¨¡§¤§¦©¦§ª¨¦£¤©§¨©§¦

אֹלהים בּ רגׁש :'בּ בית חיּ ים(ישימות)טזנהלּ � ׁש אוֹ ל ירדוּ  עלימוֹ  מות י$י §¥¡¦§©¥§¨¤©¦¨¤¨¥¥§§©¦

בּ קרבּ ם: בּ מגוּ רם רעוֹ ת אֹלהיםיזכּ י אל ויהו�'אני ׁש יעני:�אקרא יוֹ  ¦¨¦§¨§¦§¨£¦¤¡¦¤§¨©Ÿ̈¦¥¦

קוֹ לי:יח ׁש מע ויּ  ואהמה אשׂ יחה וצהרים ובקר ביטערב מקּ רבּפ דה נפׁש י ׁש לוֹ ם ¤¤¨Ÿ¤§¨¢©¦¨¦¨§¤¡¤©¦§©¦¨¨§¨©§¦¦£¨

לאויביך  גמול ולשלם  רע , לכלב

וגו ' תפלתי אלהים  ב)האזינה  נה ](נה, לפרק  תהלים  הוא[שימוש שלו ושם לאויביך גמול לשלם .
האזינה מן ה ' "ואתה, מן ו ' .ו"ה .

IIתהלים IIשימוש

ּבחסד לֹו מסּפיק  החסד ׁשעת  ׁשהיא  ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבּבקר
הּקׁשה הּדין ׁשעת ׁשהיא  ּובמנחה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּבא ׂשיחה

ואהמה ּכְך ּומּׁשּום המיה  ְְֱִִֶֶֶָָָצרי ְך

וגו'ערב  וצהרים  יח)ובקר ח "א:(נה, [זוהר ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌

שרה  חיי קלג .)פ ' בּ א](דף דּ וד ראה, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש כּ תוּ ב  הלּ ל וּ , הּת פלּ וֹ ת זמ נּ י ׁש ֹלׁש ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואמר 

נה) וצהרים (תהלים ובקר  ׁש ֹלׁש ה.ערב הנּ ה , ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  מהם, ׁש נים אלּ א התּפ לּ ל ֹלא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהוּ א
לתפלּ ת זה י וֹ תר . וֹלא  ואהמה, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָאשׂ יחה
דּ יּ ק  כּ # מ0וּ ם הּמ נחה. לתפלּ ת וזה - ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַהבּ קר
ׁש עת ׁש היא בּ בּ קר, ואהמה. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָאשׂ יחה
בּ א שׂ יחה. בּ חסד ל וֹ  מס ּפ יק  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד,
צרי# הּק ׁש ה, הדּ ין ׁש עת ׁש היא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ במנחה,

כּ # אחר  ואהמה. כּ # וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶהמיה,
לׁש יר וֹ ת קם היה הלּ ילה, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ חלק 

ׁש כּ תוּ ב כּ ראוּ י, סב )ותׁש בּ חוֹ ת (תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
נתבּ אר. והרי עּמ י , ׁש ירה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַוּ בלּ ילה

וגו' וצהרים ובקר יח )ערב  ׂשמּו(נה, לא  לכן ְֳִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּיכ ֹול מי ׁשאין חֹובה ערבית ּתפּלת  ְְִִִֵֶֶֶַַָָאת
הּתפּלה מתּקנים והאי ְך יעקב  ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹלתּקנ ּה

וצהרים ערב יח)וגוֹ 'ובקר ח "ב:(נה, [זוהר  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ְ◌

תרומה קכ"ט:)פ ' נה)וכתוּ ב](דף  (תהלים  ְ◌ָ◌
ּפ רׁש וּ הוּ  זה  ּפ סוּ ק  וגו' וצהרים ובקר  ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶערב 
ׁש ל הוּ א ועדּ נים עדּ ן כּ אן  אבל  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונת בּ אר,
התע וֹ רר וּ  והחברים היּ וֹ ם , כּ ל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת
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זוֹ הי ערב  הלּ לוּ . הזּ מנּ ים ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ׁש ֹלׁש ת
זוֹ הי וּ בקר מאירה, ׁש ֹּלא ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאסּפ קלריה

- וצהרים הּמ אירה, מקוםאס ּפ קלריה זה  (אין ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌
אבל  לזה, זה בין  שעומד  מקום  הוא אלא חשך, שגקרא

מנחה) תפלת של חׁש #,הזמן נקרא ׁש הוּ א ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
בּ  וּ מהׁש אחוּ ז זה. עם זה ועוֹ מד ערב ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌

ה0מׁש , חזק תקף ׁש הוּ א צהרים, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌0ֶנּ אמר 
- הדּ ר# היא וכ # מעלּ ה. בּ לׁש וֹ ן נקט ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהוּ א
לׁש וֹ ן  ונקט  לבן, לוֹ  קוֹ ראים ׁש חר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְלאיׁש 
ׁש חר, ללבן ק וֹ ראים ולפעמים ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְמעלּ ה,

יב )ׁש כּ תוּ ב לקח.(במדבר  כׁש ית א0ה כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ָ◌
ט ) וגוֹ '.(עמוס לי אּת ם כׁש יּ ים כבני ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌3◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲהל וֹ א

ׁש בּ ערב  וּ מ0וּ ם ערבית. ּת פלּ ת - זה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָערב
את ׁש ּמ חׁש י # האחר  הצּ ד מתערב ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
ואין  רׁש וּ ת, ל וֹ  שׂ מוּ  בּ לּ ילה, וׁש וֹ לט ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְאוֹ ר וֹ 
מתאכּ לים וּ פרדים אמ וּ רים  קב וּ ע. זמן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלוֹ 
ׁש ל  קבוּ צ וֹ ת כּ ּמ ה נזּ וֹ נים וּ מ כּ אן הזּ ה, ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַבּ זּ מן

בּ לּ ילה. וׁש וֹ לטים ׁש יּ וֹ צאים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָשׂ רים

אוֹ תםואם  ׁש כּ ל ׁש נינוּ  הרי  כּ #, אם ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הּט מאה ר וּ ח ׁש ל האחר הצּ ד  ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי
והרי  הּק דוֹ ׁש ה, בּ ארץ ׁש וֹ לטים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹלא
ואסוּ ר בּ זה, י שׂ ראל  אוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְמעוֹ ררים 
אלּ א הּק דוֹ ׁש ה. הארץ על לׁש רוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְלעוֹ ררם 
כּ מ וֹ  עוֹ לה ו ֹלא עוֹ לה, העׁש ן אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה
בּ דר # עוֹ לה העׁש ן  ׁש היה אחר, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ קרבּ ן
אחד  לנקב  עׁש ן אוֹ תוֹ  עוֹ לה היה וכאן ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר,
רוּ ח וֹ ת ׁש ל מדוֹ רים כּ ל ׁש 0ם הצּ פוֹ ן, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
דּ ר # וּ מע ּק ם ע וֹ לה ע ׁש ן ׁש אוֹ תוֹ  וכיון ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָרע וֹ ת.
ועוֹ מדים נזּ וֹ נים היוּ  כּ לּ ם  צד, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌ְלאוֹ תוֹ 
יוֹ צאים היוּ  וֹלא למקוֹ מם, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנסים
לאוֹ תוֹ  עוֹ מד אחד ממנּ ה בּ עוֹ לם. ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ לטים
אוֹ תם בּ כל ׁש בּ צּ פוֹ ן, נקב  א וֹ ת וֹ  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַהצּ ד
סנגירי"א, וּ ׁש מוֹ  שׂ רים, ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְקבוּ צוֹ ת

ועוֹ לה, דּ ר כּ וֹ  מע ּק ם עׁש ן ׁש אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה
מחנוֹ ת ר בּ וֹ א אלף  ו ׁש 0ים הזּ ה ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ַהממנּ ה
וּ להזּ וֹ ן  לקבּ לוֹ  מתעּת דים כּ לּ ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֵ◌ֲאחרוֹ ת,
ונכנסים נקב, בּ אוֹ תוֹ  וע וֹ מדים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
הכּ תוּ ב  סוֹ ד  וזהוּ  קרי , ׁש נּ קרא אחד ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְבּ פתח

כו) וכת וּ ב,(ויקרא וגוֹ '. קרי ע ּמ י ּת לכ וּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְואם
רגז  בּ אוֹ תוֹ  קרי . בּ חמת עּמ כם  ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהלכּת י 
הם ואלּ וּ  קרי. ׁש ל מהּפ תח ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַהיּ וֹ צא
ׁש הנּ ׁש מ וֹ ת וּ בׁש עה בּ לּ ילה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש וֹ טטים
הם למעלה, להראוֹ ת לעלוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְיוֹ צאוֹ ת

בּ ה וּ מקטרגים יכ וֹ ליםי וֹ צאים וֹלא  ם, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌
לאוֹ תם ּפ רט למעלה , וּ להראוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַלעל וֹ ת
בּ וֹ קעים ׁש הם עלי וֹ נים  קדוֹ ׁש ים  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחסידים
ה 7רים וּ קבוּ צוֹ ת ועוֹ לים , ואוירים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְרקיעים
כּ וֹ זבים דּ ברים וּ מ וֹ דיעים יוֹ צאים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
אחרוֹ ת, בּ דמיּ וֹ ת להם ונראים אדם, ◌ֵ◌ֲ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני 
זרע, ׁש 0וֹ פכים עד עליהם, ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ְוצוֹ חקים
ׁש אוֹ תם מ0וּ ם קרי, בּ עלי ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקראים
וּ בׁש עה להם. גּ רמוּ  הּק רי  מּפ תח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאים
עׁש ן  אוֹ תוֹ  וּ פדרים, אמוּ רים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תאכּ לים 
כּ # כבוֹ דם כּ פי  אוֹ תם. וזן אוֹ תם מרוה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָהיה
וֹלא יצאוּ  ֹלא  וּ בזה להם. 0ראוּ י  מה ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְמזוֹ נם

הּק ד וֹ ׁש ה. בּ ארץ ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְמׁש וֹ טטים

ׁש נּ אמרערב, יב )כּ מוֹ  רב (שמות ערב וגם ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
קבוּ צוֹ ת א וֹ תן  ׁש כּ ל אּת ם. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָעלה
ֹלא ולכן הלּ ילה, בּ ׁש לט וֹ ן  מתערבים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָשׂ רים
מי  ׁש אין חוֹ בה, ערבית ּת פלּ ת את ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָשׂ מוּ 
בּ על  היה ׁש הוּ א יעקב, כּ מוֹ  לתּק נּה  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ כ וֹ ל

על (מטהר ) ואף כּ ראוּ י . אוֹ תוֹ  וּ מתּק ן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש כּ ן 
להגן  כּ די היא ז וֹ  ּת פלּ ה רׁש וּ ת, ׁש היא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַגּ ב
ׁש ל  ּפ חד מּת וֹ # בּ לּ יל וֹ ת, ּפ חד מּת וֹ # ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָעלינוּ 
בּ אוֹ תּה  ׁש הרי הגּ יהנּ ם, ׁש ל  צדדים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
כּ ל  על בּ גּ יהנּ ם הר ׁש עים את ט וֹ רדים ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָׁש עה

IIתהלים IIזוהר 
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מק דּ ימים ולכן בּ יּ וֹ ם. מאׁש ר ׁש נים  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
מ0וּ ם ׁש הוּ א רחוּ ם", "והוּ א לוֹ מר  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
לעוֹ ררוֹ , אסוּ ר אחר דין וֹלא הגּ יהנּ ם. ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַּפ חד
להעביר ל ׁש בּ ת רׁש וּ ת לוֹ  אין ׁש הרי  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ראה 
קטר וּ ג ׁש ל וּ פחד מהעוֹ לם. הדּ ין ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶאת
כּ די  למעלה לעלוֹ ת כּ ׁש רוֹ צוֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מוֹ ת,
מק דּ ימים אנוּ  ולכן ר בּ וֹ נם. לפני ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְלהרא וֹ ת 
ּפ חד  אמן". לעד  י שׂ ראל  עּמ וֹ  את ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ"ׁש וֹ מר
ׁש נּ מצאים וקטרוּ גים מזּ יקים כּ ּמ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
ׁש יּ וֹ צא למי להזּ יק רׁש וּ ת להם ויׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,
מק דּ ימים אנוּ  ולכן בּ יתוֹ , מ0ער ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהח וּ צה

וּ באנוּ ". צאתנוּ  ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ"וּ ׁש מר

אנוּ ועל  זה כּ ל ׁש ל ּפ חד  מּת וֹ # זה, כּ ל ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הרוּ ח וֹ ת הגּ וּ פוֹ ת, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמפקידים
ׁש 0לטוֹ ן  העליוֹ נה, ל ּמ לכוּ ת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהנּ ׁש מוֹ ת
בּ כל  ערבית ּת פלּ ת זה ועל בּ ידיה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַהכּ ל
ֹלא וּ מז בּ חוֹ ת ׁש קר בּ נוֹ ת עּת ה ולילה. ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַלילה
ׁש אנוּ  ה ּת ּק וּ נים כּ ל עוֹ שׂ ים אנוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנמצאוּ ,
הלּ ילה, בּ חצוֹ ת הזּ ה. הּס וֹ ד על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִעוֹ שׂ ים
אוֹ תם בּ כל מכּ ה  צפוֹ ן, רוּ ח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תעוֹ ררת

אחד  וׁש וֹ בר הרעוֹ ת, הר וּ חוֹ ת (סלע מדוֹ רי ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ונכנס חזק) האחר, הצּ ד וּ מׁש וֹ טטאת ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ל  קב וּ צוֹ ת אוֹ תן וכל  ומ ּט ה, ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
וֹלא כּ חן ונׁש בּ ר למק וֹ מן, נכנסוֹ ת ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמח בּ לים
נכנס  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ואז ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְׁש וֹ לטוֹ ת.
והרי  עדן, בּ גן הצּ דּ יקים עם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת עׁש ע 
ׁש 0לט הנּ ר  אוֹ ר הבּ קר, כּ ׁש בּ א  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר .
ה בּ קר ואז היּ וֹ ם, אוֹ ר מלּ פני נגנז  ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה

הערב. ׁש ל ׁש לטוֹ נוֹ  וּ מעבר  (ואז)ׁש וֹ לט, ֵ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ראׁש וֹ ן, אוֹ ר ׁש ל בּ קר הוּ א הזּ ה ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַהבּ קר
העוֹ למים. לכל טוֹ ב  מׁש לים הזּ ה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַהבּ קר
מׁש קה זה ותחּת וֹ נים. עליוֹ נים נזּ וֹ נים ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
כּ אן  הע וֹ לם. כּ ל ׁש ל ׁש מירה זוֹ הי  הגּ ן. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶאת

לצאת ׁש ר וֹ צה מי מדּ ין : ליוֹ דעי ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַהּס וֹ ד
לפי  בּ התבּ וֹ ננוּ ת ויׁש גּ יח  בּ נּ ג ּה , יקוּ ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַלדּ ר#,
אוֹ תיּ וֹ ת כּ מראה ויראה  מזרח, לצד ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָׁש עה
ואלּ ה י וֹ רדת, וזוֹ  עוֹ לה זוֹ  בּ רקיע , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ּמ כּ וֹ ת
בהם ׁש נּ בראוּ  האוֹ תיּ וֹ ת התנוֹ צצוּ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵהם

וארץ. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

ׁש הםאם האוֹ תיּ וֹ ת, אוֹ תן בּ סוֹ ד יוֹ דע הוּ א ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ארבּ עים ׁש ל ה ּק דוֹ ׁש  ה0ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַס וֹ ד
בּ רצוֹ ן  כּ ראוּ י ויזכּ ירן אוֹ תיּ וֹ ת, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים
ׁש ׁש  הרקיע  ׁש ל הנּ גּה  אוֹ ר ּת וֹ # יראה ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהלּ ב,
לצד  ו ׁש ֹלׁש  ימין לצד  ׁש ֹלׁש  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִיוֹ די"ם ,
ויוֹ רדוֹ ת ׁש עוֹ ל וֹ ת ווי"ם וׁש ֹלׁש  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְשׂ מאל,
בּ ר כּ ת ׁש ל האוֹ תיּ וֹ ת והן בּ רקיע. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְונוֹ צצוֹ ת
ל דּ ר #, ויצא ּת פלּ תוֹ  יתּפ לּ ל ואז ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲֹכּ הנים,
חלק וֹ . אׁש רי  ע ּמ וֹ . מקדּ ימה ׁש כינה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי
בּ צד  נעוּ ץ  אחד עּמ וּ ד  הזּ ה, הבּ קר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ א
הגּ ן, גּ בּ י ׁש על  הרקיע מתיחת לתוֹ # ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָדּ רוֹ ם
הגּ ן. בּ אמצע  ׁש נּ עוּ ץ עּמ וּ ד מאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵחוּ ץ
גונים ׁש ֹלׁש ה ׁש ל  בּ אוֹ ר  מאיר זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְועּמ וּ ד
ענף  קיּ ם העּמ וּ ד בּ אוֹ תוֹ  בּ ארגּ מן . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְמר ּק ם
צ ּפ רים, ׁש ֹלׁש  נזדּ ּמ נוּ  ענף וּ באוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,
אחד  ּפ תח  לׁש בּ ח. צפצוּ ף ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתע וֹ ררוֹ ת

קיג )ואמר , ה'(תהלים עבדי  הללוּ  הלל וּ יּה  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
יהי  ואוֹ מר, ה 0ני ּפ וֹ תח  ה'. ׁש ם את ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַהללוּ 
ּפ וֹ תח ע וֹ לם. ועד  מע ּת ה מבר# ה ' ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵׁש ם
מבוֹ אוֹ  עד ׁש מׁש  מּמ זרח ואוֹ מר , ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה0ליׁש י
וקוֹ רא, מקדּ ים הכּ ר וֹ ז  אז ה'. ׁש ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌3◌ְמה לּ ל
אוֹ תם עליוֹ נים, קדוֹ ׁש ים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהזדּ ּמ נוּ 

ר בּ וֹ נם את לׁש בחהמׁש בּ חים התּת ּק נוּ  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
מהלּ ילה היּ וֹ ם נפרדים ואז  א ׁש ריהיּ וֹ ם. . ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ּת ׁש בּ חּת ּה  מּת וֹ ! בּ בּ קר ׁש ּק ם מי ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶחלק וֹ 
ׁש ל זמן  בּ א וֹ תוֹ  בּ לּ ילה, ׁש לּ מד ּת וֹ רה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ל

ה בּ קר. ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

IIתהלים IIזוהר 
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עּמ די: היוּ  ברבּ ים כּ י חליפוֹ תכ לי אין אׁש ר סלה קדם ויׁש ב ויענם אל יׁש מע ¦¦§©¦¨¦¨¦¦§©¥§©£¥§Ÿ¥¤¤¤¨£¤¥£¦

אֹלהים יראוּ  וֹלא בּ ריתוֹ :כא:'למוֹ  חלּ ל ׁש ֹלמיו בּ  ידיו חלקוּ כבׁש לח ¨§¨§¡¦¨©¨¨¦§¨¦¥§¦¨§

פתחוֹ ת: והּמ ה מ$מן דבריו רכּ וּ  לבּ וֹ  וּ קרב ּפ יו יהו�כגמחמאת על הׁש ל� ©§¨Ÿ¦£¨¦©§¨¨¦¤¤§¥¨§¦©§¥©§Ÿ̈

לצּ דּ יק:� מוֹ ט לעוֹ לם יּת ן ֹלא יכלכּ ל% והוּ א אֹלהיםכדיהב% 'ואּת ה §¨§§§©§§¤¦¥§¨©©¦§©¨¡¦

בּ �: אבטח ואני ימיהם יחצוּ  ֹלא וּ מרמה דמים אנׁש י ׁש חת לבאר ¨©§¤¦£©¤¥§¡¤¨§¦¦¨¥§©©©¥§¦¥¦ּת וֹ רדם

ק ֹודׁש ּבׁשּבת הּלב  לכ ּון ׁשּצרי ְך ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָנ ׁשמע
הּימים מ ּבׁשאר יֹותר מעלה ְְְְִִִֵַַַָָָָלמעלה 

וגו'הׁש ל  יכלּכ ל2 והוּ א יהב2 ה' על ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

כג) ח "ג:(נה , עט:)[זוהר זוהר(דף

שהיהתורה] אבא לרבי  מצא יוסי  רבי 
על  השלך  שכתוב זה מקרא וקורא יושב 
במזל  מזונות שהרי דוקא, על יהבך , ה'

רבי קזתולה שאמר כמו מתאים  וזה
שכתוב למדנו כח)שמעון עולת(במדבר 

נשמע  התמיד, עולת על  בשבתו שבת

יותר מעלה למעלה  הלב לכוון שצריך
התמיד  עולת על וע "כ  הימים, מבשאר 
על  ותתפלל בחנה כתוב ולמדנו דוקא,

א)ה' א' שבנים(שמואל לפי דוקא, על
שביארנו, כמו תולה הקדוש  ואין במזל 

בתורה  קטנה  אות  או בתורה תיבה לך
ותלוים  עליונה, חכמה  על תרמז שלא
חכמה  של סודות  תלים תלי מהן

זש"כהעליונה  ה), תלתלים (שיר  ,קווצותיו
נתבאר. וזה

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

המקורקז. ששם  הראשונות  ספירות בג' פי ' התפארת:במזלא היינו הוי"ה וסתם  הרחמים , מדות  י"ג של
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בּ גת:אנו פלׁש ּת ים אתוֹ  בּ אחז מכּת ם לדוד רחקים אלם יוֹ נת על ©§¦§¦§Ÿ¦§¨¦¦§¨¤¡ŸŸ§¤¥©©©¥©§©למנצּ ח
אֹלהיםב ילחצני:'חנּ ני ֹלחם היּ וֹ ם כּ ל ׁש  אנוֹ  ׁש אפני ׁש וֹ רריג כּ י ׁש אפוּ  ¨¥¦¡¦¦§¨©¦¡¨©¥¦§¨¥¦¨£§©

מרוֹ ם: לי ֹלחמים רבּ ים כּ י היּ וֹ ם אבטח:ד כּ ל אלי% אני אירא בּ אֹלהיםהיוֹ ם ¨©¦©¦£¦¦¨¦¨£¦¥¤¤§¨¥¦

בּ אֹלהים' דּ ברוֹ  לי:'אהלּ ל בשׂ ר יּ עשׂ ה מה אירא ֹלא כּ לובּ טחּת י £©¥§¨¥¦¨©§¦¦¨©©£¤¨¨¦¨

לרע: מחׁש בתם כּ ל עלי יעצּ בוּ  דּ ברי עקבי(יצפינו)יגוּ רוּ זהיּ וֹ ם הּמ ה יצּפ וֹ נוּ  ©§¨©§©¥¨©¨©§§Ÿ¨¨¨¨¦§¥¨£¥©
נפׁש י: קוּ וּ  כּ אׁש ר אֹלהיםחיׁש מרוּ  הוֹ רד עּמ ים בּ אף למוֹ  ּפ לּ ט און :'על ¦§Ÿ©£¤¦©§¦©¨¤©¤¨§©©¦¥¡¦

בּ ספרת%:ט הֹלא בנאד% דמעתי שׂ ימה אּת ה ספרּת ה אוֹ יביינדי ׁש וּ בוּ  י אז Ÿ¦¨©§¨¨¨¦¨¦§¨¦§Ÿ¤£§¦§¨¤¨¨§©

אֹלהים כּ י ידעּת י זה אקרא בּ יוֹ ם דּ בר'בּ אֹלהיםיאלי:'אחוֹ ר אהלּ ל ¨§¤§¨¤¨©§¦¦¡¦¦¥¦£©¥¨¨

דּ בר:�בּ יהו� אדם'בּ אֹלהיםיבאהלּ ל יּ עשׂ ה מה אירא ֹלא בּ טחּת י ©Ÿ̈£©¥¨¨¥¦¨©§¦¦¨©©£¤¨¨
אֹלהיםיגלי: ל�:'עלי ּת וֹ דת אׁש לּ ם הֹלאידנדרי% מּמ ות נפׁש י הצּ לּת  כּ י ¦¨©¡¦§¨¤£©¥Ÿ¨¦¦©§¨©§¦¦¨¤£

אֹלהים לפני להתהלּ � מדּ חי החיּ ים:'רגלי בּ אוֹ ר ©§©¦¤¦§¦§©¥¦§¥¡¦§©©¦

ברזל בכבלי לנאסר 

וגו' אלם יונת על  א)למנצח  נו ]:(נו, לפרק תהלים הרע.[שימוש מיצר ולהנצל  ברזל בכבלי לנאסר

IIתהלים IIשימוש

ננעלּו לא  ּדמעֹות ְְֲֲִֵַָֹׁשערי

וגו'נדי  אּת ה  ט)ספרּת ה ח "ב:(נו  (דף[זוהר ִֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

תורה]קסה .) אּת הזוהר ספרּת ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִֹנדי 
אמר בּ ספרת;. הֹלא  בנאד; דמעתי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִשׂ ימה
ונסגרו, ננעלו השערים כל למדנו  יוסי  רבי
אלא דמעה ואין ננעלו, לא דמעות ושערי
על  הממונים אותן וכל  ועצבון, צער  מתוך
קרח הרי  משברים כלם ההם שערים
הדמעות, אותן ומכניסים ברזל  ומנעולי 
ובכן  הקדוש , מלך לפני  נכנסת זו ותפלה
העצבון  מן צער  לה יש הידועה מדרגה

כמש"כ ההוא, איש של  סג )והצרה (ישעי '

העליון  עולם תשוקת צר, לו צרתם בכל 
הזכר כתשוקת הידועה מדרגה אותה אל
אצל  נכנס  המלך  וכאשר הנקבה, אל תמיד
מה כל  אז בעצבון, אותה  מוצא המטרונה

ההוא ואיש בידיה, נמסר מבקשת שהיא
ריקם, חוזרים אין ההיא תפלה עם

עליו  מרחם אישוהקב"ה של חלקו אשרי ,
הקב "ה  לפני דמעות שמוריד ההוא 

.בתפלתו 

שמו הוי "ה בעולם  צדיקים שמרבים בזמן
שמרבים ובזמן הרחמים בשם  ונקרא 

אלהים בעולם בשםשמורשעים ונקרא
האלהים

וגו'בּ א ֹלהים  דּ בר יא)אהלּ ל ח "א:(נו, [זוהר ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

קעג :) תורה](דף ◌ִ◌ֵבּ אֹלהיםזוהר
יוסי  רבי אמר דּ בר . אהלּ ל בּ ה' דּ בר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲאהלּ ל

אמרו  מורה הרי מקום בכל הוי"ה שהשם 
שמו  הוי"ה הקב"ה בודאי רחמים, על 

שכתובהוא  מב ), שמי ,(ישעי ' הוא ה' אני 

IIתהלים IIזוהר 
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שמו  נקרא  שלפעמים רואים ואנו
מקום, בכל  דין  על  מורה וזה אלהים,
בעולם צדיקים  שמרבים בזמן אלא
ובזמן  הרחמים, בשם ונקרא  שמו הוי"ה
שמו  אלהים בעולם רשעים שמרבים
כל  וראה ובא האלהים. בשם ונקרא
בראש  נחת, ולבסוף  קשות התחלות

נידון  העולם שכל קשה  ההתחלה השנה
נחת ואח"כ מעשיו, לפי  ואחד אחד כל
היא שההתחלה לפי וכפרה, סליחה של
קשה, הדין וע"כ השמאל  מבחינת
נמצא וע"כ הימין בחי' נתעורר  ואח"כ

אהללנחת: בה ' דבר אהלל באלהים  [זש"כ

.דבר:]

IIתהלים IIזוהר 
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בּ ּמ ערה:אנז ׁש אוּ ל מּפ ני בּ ברחוֹ  מכּת ם לדוד ּת ׁש חת אל חנּ ניבלמנצּ ח ©§©¥©©©§¥§¨¦¦§¨§¨§¦§¥¨©§¨¨¨¥¦
הוּ וֹ ת:'אֹלהים יעבר עד אחסה כּ נפי% וּ בצל נפׁש י חסיה ב% כּ י חנּ ני ¡¦¨¥¦¦§¨¨¨©§¦§¥§¨¤¤§¤©©£Ÿ©

לאֹלהיםג  עלי:'אקרא גּ מר לאל חרףד עליוֹ ן ׁש יעני ויוֹ  מ$מים יׁש לח ¤§¨¥¦¤§¨¥Ÿ¥¨¨¦§©¦¨©¦§¦¥¦¥¥

אֹלהים יׁש לח סלה ואמּת וֹ :'ׁש אפי אׁש כּ בההחסדּ וֹ  לבאם בּ תוֹ � נפׁש י Ÿ£¦¤¨¦§©¡¦©§©£¦©§¦§§¨¦¤§§¨

ח חרב וּ לׁש וֹ נם וחצּ ים חנית ׁש נּ יהם אדם בּ ני ה$מיםודּ ה:ֹלהטים על רוּ מה £¦§¥¨¨¦¥¤£¦§¦¦§¨¤¤©¨¨©©¨©¦
כּ בוֹ ד%:'אֹלהים הארץ כּ ל לפניזעל כּ רוּ  נפׁש י כּ פף לפעמי הכינוּ  רׁש ת ¡¦©¨¨¨¤§¤¤¤¥¦¦§¨©¨©©§¦¨§¨©

סלה: בתוֹ כּה  נפלוּ  אֹלהיםחׁש יחה לבּ י ואזּמ רה:'נכוֹ ן אׁש ירה לבּ י נכוֹ ן ¦¨¨§§¨¤¨¨¦¦¡¦¨¦¦¨¦¨©£©¥¨

להצלחה

בברחו  לדוד א)מכתם נז](נז, לפרק תהלים שלו[שימוש שם עם כנישתא בבי  יתיה צלי  .להצלחה
כבודך. הארץ "על כ' מן בגימטריא י' אלהים, "חנני  מן  ח ' ח "י . שהוא
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את ו ׁשֹומרים זֹוכים אדם ׁשּבני  ְְְְִִֵֶֶָָָָּבׁשעה
ונמצאת מתח ּזקת  הארץ אז הּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָמצוֹות

הּׂשמחה ּכל  ְִַָָָּבּה

וגוֹ 'רוּ מה  אֹלהים ה )מים ו )על  [זוהר:(נז, ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌

נח פ ' סא .)ח "א בּ ׁש עה ](דף ראה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
מצווֹ ת  את וׁש וֹ מרים זוֹ כים אדם ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש בּ ני
כּ ל בּ ּה  ונמצאת  מתחזּ קת הארץ אז ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
ׁש ה-כינה  מ-וּ ם הּט עם? מה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה8מחה.
עליוֹ נים  הכּ ל, ואז הארץ . על  ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש וֹ רה

בּ חדוה. אדםותחּת וֹ נים, וּ כׁש בּ ני  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
את ׁש וֹ מרים ו ֹלא דּ רכיהם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמׁש חיתים
אז  ר בּ וֹ נם , לפני וחוֹ טאים הּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת
מהעוֹ לם, ה0כינה את דּ וֹ חים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל
ה0כינה ׁש הרי מׁש חתת, הארץ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌3◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ארת
נׁש חתת. היא ואז  עליה, ׁש וֹ רה וֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִנדחתה

נׁש חתת ה ּט עם  רוּ חמה  ׁש 0וֹ רה מ0וּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
זה ועל  העוֹ לם. את ׁש ּמ חבּ לת עליה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת

ׁש יּ שׂ ראל  לאֹלהים אוֹ מרים, עז  נ וֹ תנים ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌
ׁש כינה. זוֹ  אֹלהים העוֹ לם . את ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ עמידים

רׁש עים, יּמ צאוּ  ישׂ ראל אם וׁש לוֹ ם חס ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְואם
כּ תוּ ב  נז?מה ה0מיםו)(תהלים על רוּ מה ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

לפעמי . הכינוּ  ׁש ר ׁש ת  מ0וּ ם וגוֹ ', ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים
כּ ר וּ  חנּ ם. ושׂ נאת חמס בּ סבּ ת נפׁש י , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ פף
הּמ בּ וּ ל , ׁש בּ ד וֹ ר  כּ מוֹ  וגוֹ ', ׁש וּ חה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְלפני 
היתה ביניהם, ׁש היה החמס  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ 0וּ ם

ואיבה. שׂ נאה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵביניהם

את ּומרּגיזים  ׁשחֹוטאים לרׁשעים להם  ְְְִִִִֶֶֶַָָָא ֹוי 
את ּדֹוחים ּובחטאיהם י ֹום ּבכל  ְֲִִֵֶֶַָָָרּבֹונם

הארץ מן ְִִֶַָָָהּׁשכינה

וגוֹ 'רוּ מה  אֹלהים ה )מים ו )על  [זוהר:(נז, ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌

נח  פ ' סח:)ח"א  ה ּת בה](דף  את ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַויּ שׂ אוּ 
ּפ תח, אבּ א רבּ י הארץ . מעל נז)ו ּת רם (שם ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

הארץ  כּ ל  על אֹלהים ה-מים על ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָר וּ מה
ׁש חוֹ טאיםכּ ב וֹ ד! לרׁש עים  להם אוֹ י . ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

וּ בחטאיהם י וֹ ם, בּ כל  רבּ וֹ נם את ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מר גּ יזים
וגוֹ רמים הארץ, מן ה0כינה את ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִדּ וֹ חים
נקראת וה0כינה העוֹ לם . מן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת סּת לּ ק
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$חר:ט אעירה וכנּ וֹ ר הנּ בל עוּ רה כבוֹ די אזּמ ר%יעוּ רה אדני בעּמ ים אוֹ ד% ¨§¦¨©¥¤§¦¨¦¨¨©§¨©¦£Ÿ¨£©¤§
אמּת %:יאבּ לאּמ ים: ׁש חקים ועד חסדּ % ׁש מים עד גדל ׁש מיםיבכּ י על רוּ מה ©§ª¦¦¨Ÿ©¨©¦©§¤§©§¨¦£¦¤¨©¨©¦

כּ בוֹ ד%:'אֹלהים הארץ כּ ל על ¡¦©¨¨¨¤§¤

ה0מים על ר וּ מה כּ תוּ ב ועליה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים,
◌ִ◌ֱאֹלהים.

לילה ּבחצ ֹות מּכיר היה הּמלְך ְֲִִֶֶַַַַָָָָּדוד

וגו 'ע וּ רה עוּ רה  ט)כבוֹ די  פ ':(נז , חדש [זוהר ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

י"ז :)בראשית  תנחוּ ם,](דף ר בּ י ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ה 0עה, אוֹ ת ּה  מכּ יר  היה דּ וד וּ ראה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
מּמ ּט תוֹ  למעלה תלוּ י  היה כּ נּ וֹ ר ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש 0נינוּ ,
רוּ ח הלּ ילה , חצוֹ ת וּ כ ׁש היה דּ וד , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל
קם היה וּ מיּ ד בּ וֹ , וּ מנ 0בת בּ אה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְצפוֹ נית

ׁש כּ תוּ ב ותׁש בּ חוֹ ת, בּ ׁש ירוֹ ת (תהליםוּ מתגּ בּ ר ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אעירהנז) וכ נּ וֹ ר  ה נּ בל עוּ רה  כבוֹ די  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָע וּ רה

ׁש רוּ ח לנוּ  מנּ ין זירא, רבּ י אמר ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָׁש חר .
בּ כ נּ וֹ ר מנ0בת יצחק,צפוֹ נית רב אמר ? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש ם וכתוּ ב כבוֹ די , עוּ רה כּ אן  כּ תוּ ב  - ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן
צפ וֹ ן. כּ אן אף צפוֹ ן, לּ הלּ ן  מה צפוֹ ן. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִעוּ רי
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לילה בּ כל לוֹ  מקׁש יבים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהיוּ 
בּ חצי  וזהוּ  עדן, ׁש בּ גן הצּ דּ יקים וכל  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְהוּ א

◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה.

עד וּיּותר י ֹותר לעל ֹות ׁשּזֹוכה חלקֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָא ׁשרי
ִַַָה ּׁשמים

וגו'ּכ י  חסדּ   ׁש מים עד  יא)גדל [זוהר:(נז, ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ויחי פ' ריח:)ח "א  י וֹ תר](דף  לעלוֹ ת זכה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִאם
ׁש ל  הגּ וּ ף בּ תוֹ # להדּ בק  וגוֹ רלוֹ  חלקוֹ  טוֹ ב -ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
כּ תוּ ב  - י וֹ תר  לעלוֹ ת זוֹ כה ֹלא ואם ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #,

בּ ירוּ ׁש לם(שם) והנּ וֹ תר בּ צ יּ וֹ ן הנּ ׁש אר  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
-קדוֹ ׁש  י וֹ תר  לעלוֹ ת זכה ואם לוֹ . יאמר  ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

הּמ ל# ׁש ל לכּ ב וֹ ד ׁש זּ וֹ כה הוּ א, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַצדּ יק
מ ּמ קוֹ ם ׁש לּ מעלה עליוֹ ן בּ עדּ וּ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתעדּ ן 

ׁש כּ תוּ ב ׁש מים, נח)ׁש נּ קרא ּת תענּ ג(שם אז ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
מי  ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי דּ וקא. ה' על ה'. ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַעל

ׁש כּ תוּ ב הזּ ה, לחסד  קח)ׁש זּ וֹ כה  כּ י (תהלים ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ה0מים על  וכי  חסדּ #. ׁש מים מעל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָגדל

כּ תוּ ב  והרי נז)הוּ א, ׁש מים(שם עד גדל כּ י  ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌
חסד ,חסדּ # וי ׁש  חסד יׁש  י וֹ סי, ר בּ י  אמר  ? ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

ה וּ א עלי וֹ ן חסד ּת חּת וֹ ן. וחסד  עליוֹ ן ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶחסד
ׁש כּ תוּ ב  הוּ א ּת ח ּת וֹ ן וחסד ה0מים, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמעל

נה) וּ באלּ ה(ישעיה  ה נּ אמנים, דוד ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַחסדי 
ׁש מים. עד  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָכּ תוּ ב
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מכּת ם:אנח לדוד ּת ׁש חת אל  מיׁש ריםבלמנצּ ח ּת ד בּ רוּ ן צדק אלם האמנם  ©§©¥©©©§¥§¨¦¦§¨©ª§¨¥¤¤¤§©¥¥¨¦
אדם: בּ ני ּת פ לּ סוּ ן :ג ּת ׁש ּפ טוּ  ידיכם חמס בּ ארץ  ּת פעלוּ ן עוֹ ֹלת בּ לב  אף ¦§§§¥¨¨©§¥¦§¨¨¨¤£©§¥¤§©¥

כזב :ד  דּ ברי מבּ טן ּת עוּ  מרחם  רׁש עים  כּ מוֹ הזר וּ  נחׁש  חמת כּ דמוּ ת למוֹ  חמת Ÿ§¨¦¥¨¤¨¦¤¤Ÿ§¥¨¨£©¨¦§£©¨¨§

אזנוֹ : יאטם חרׁש  מחכּ ם :ופתן  חברים ח וֹ בר  מלחׁש ים לקוֹ ל יׁש מע ֹלא אׁש ר ¤¤¥¥©§¥¨§£¤¦§©§§©£¦¥£¨¦§ª¨

יהו�'אֹלהיםז נתץ כּ פירים מל ּת עוֹ ת בּ פימוֹ  ׁש נּ ימוֹ  יּמ אסוּ ח:�הרס ¡¦£¨¦¥§¦©§§§¦¦§Ÿ§Ÿ̈¦¨£
ידר � למוֹ  יתה לּ כוּ  מים  יתמללוּ :(חצו )כמ וֹ  כּ מוֹ  יה ֹל�טחצּ יו  ּת מס ׁש בּ לוּ ל כּ מוֹ  §©¦¦§©§¨¦§Ÿ¦¨§¦§Ÿ¨§©§¤¤©£

ׁש מׁש : חזוּ  בּ ל אׁש ת ישׂ ערנּ וּ :ינפל חרוֹ ן כּ מוֹ  חי כּ מוֹ  אטד  ּס ירתיכם  יבינוּ  בּ טרם ¥¤¥¤©¨¨¤§¤¤¨¦¦Ÿ¥¤¨¨§©§¨¦§¨¤

רע לכלב

תדברון  צדק אלם ב)האמנם  נח]:(נח, לפרק תהלים יזיק.[שימוש שלא  רע לכלב 

IIתהלים IIשימוש

ע"י מּמק ֹומּה נ ׁשמתֹו יעקר ׁשּלא ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹליּזהר 
ולא זר אל  ּתחּתיה להׁשר ֹות ּבׁשביל  ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹה ּכעס 

לרׁשעים ְְְִִֵַָָלהתח ּבר 
וגו 'חמת  וגו ' נחש חמת כדמות למו 

ה) ח "ג:(נח, קפב.)[זוהר תורה ](דף  זוהר 

כתיב פתח, יהודה ב)רבי חדלו(ישעי'
במה כי  באפו נשמה אשר  האדם מן  לכם 
לאדם הקב"ה  פקד כאן  הוא, נחשב
אנשים מאותן  להשמר אותו  והזהיר
רע, לדרך טוב דרך  מן  דרכיהם שהטו 
בטומאה ונשמתם רוחם נפשם  ומטמאים
לדעת האיש ניכר  ובמה ההיא. הידועה
להתרחק או  עמו להתחבר אם הוא מי 
האדם אותו  ידע ממש בחמתו  ממנו ,
נשמה שומר  הוא  אם הוא, מי ויכירו 
עליו , בא שכעס בשעה שלו  הקדושה
הכעס  ע "י  ממקומה נשמתו יעקר  שלא 
זה ההוא , זר אל  תחתיה  להשרות  בשביל 

כראוי אדם  זההוא  רבונו , עבד הוא זה  ,
שומר  אין האיש זה ואם שלם, אדם  הוא
עליונה קדושה  עוקר והוא נשמתו , את 

צד תחתיה להשרות ממקומה הזאת 
המורד איש  הוא זה ודאי  הטומאה,
ולהתחבר  אליו  לקרב ואסור ברבונו,

הוא  וזה יח)עמו, באפו ,(איוב נפשו  טורף
חמתו בשביל נפשו  ועוקר טורף  הוא
חדלו כתוב וע"ז  זר , אל בקרבו  ושמרה
באפו , נשמה אשר האדם מן  לכם 
לה טורף הוא הקדושה נשמה שאותה
החליף אשר אפו , בשביל אותה ומטמא
הוא, נחשב במ"ה כי  באפו , הנשמה

כזה, איש  נחשב זרה  ומיעבודה
מתחבר כאילו  עמו בעבודהשמתחבר 

זרה שעבודה  לפי הטעם , מה  ממש , זרה 
בו שורה  בוממש  כתבו  זר אל ומה ,

יט) כן(ויקרא כמו  האלילים, אל תפנו אל
שזה תאמר ואפשר בפניו. להסתכל אסור
חוזרת, ואח"כ שעוברת הוא , לשעה רק
נפשו קדושת שנעקרה שכיון  כן , לא 
כבש ההוא  זר ואל וממקומה, ממנו 
עוזב ואין  בו  התחזק הוא ההוא, למקום
שלו הגוף כל נטמא האיש וזה  מקומו .
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הר ׁש ע :יא בּ דם ירחץ ּפ עמיו נקם חזה כּ י צ דּ יק ּפ רייבישׂ מח א� אדם ויאמר ¦§©©¦¦¨¨¨¨§¨¨¦§©§©¨¨¨§Ÿ©¨¨©§¦
אֹלהים  י ׁש  א� בּ ארץ :'ל צּ דּ יק  ׁש פטים ©©¦©¥¡¦Ÿ§¦¨¨¤

נפשו חלקי  וכל ומבחוץ ועודקחמבפנים
למיהוא מלבד שמתחברמטמא עמו,

זה יטהר  ויעקרכאשר  וכל מכל  האיש
מגופו ההוא זר יתיגע לאל  ואח"כ לעולם,
ולהמשיך בכן להתקדש עליו, קדושה

שיתקדש. ולואי 

נתן  שהקב "ה ישראל של  חלקם  אשרי
האמת בדרך ללכת  שלימה  תורה להם

וגו 'ויאמר ל צּ דּ יק  ּפ רי  א   יב )אדם  :(נח, ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ח "ב רנז .)[זוהר תורה](דף ◌ַֹ◌ְויאמרזוהר
ׁש פטים אֹלהים י ׁש  א# לצּ דּ יק ּפ רי א# ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָאדם
יש  וראה בוא שמעון רבי  אמר ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ ,
נסתר מעלה  למעלה שהוא חיים אלהים
דין  בית  שהוא אלהים  ויש מכל,

דין  הבית שהוא ואלהים שלמעלה ,
יש אך זש "כ שפטים שלמטה, אלהים

הואבארץ  חיים אלהים סוד עליון אלהים ,
ובוא אחד. והכל שלמטה לאותן כולל 
לדון  למטה סנהדרין עמוד כאשר וראה
בזכות, לפתוח צריכים היו נפשות דיני
והתחילו  בדין, זכות להכליל בשביל
הדין  נגמר ואח"כ  שבהם, הקטן מן בזכות
בדין, נכלל הזכות להיות שבהם מהגדול
הוא בזכות דין  למטה, וכך למעלה  כך

הדין  הואקטשלימות אין זה בלא זה
הם, כאחד ורבקה יצחק ולפיכך  שלימות ,
ביחד , שלימות להיות זכות וזאת דין זה
נתן  שהקב"ה ישראל של חלקם אשרי
האמת  בדרך  ללכת  שלימה תורה להם 

שלמעלה  .כדמיון 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

ידי קח. על  מרחם  רשעים זרו יובן ובזה
והם נחש, חמש  כדמות למו  חמת שאביהם
הם שמולידים  בניהם לכן זרה כעבודה טמאים 
תניא פסחים  בגמ' שאיתא  וזהו מרחם, רשעים 
הארץ  לעם  בתו הנותן  כל אומר ר "מ היה
דורס ארי מה ארי, לפני  ומניחה כופתה כאילו
ובועל  מכה  ע"ה אף פנים  בשת לו ואין  ואוכל

פנים : בושת  לו ויאמרקט .ואין  יובן ובזה 

הבית מן שהוא אדם  פי ' לצדיק, פרי אך אדם
פרי  ולמצוא בזכות לפתוח לומר  מחויב  דין
ומזכים מצדיקים  ולפעמים  להצדיק, פי' לצדיק,
מזכה  ברא  שאמרו כמו פריו, בשביל  לאב
שפטים אלהים  יש  האופן בזה ואך אבא ,
בשם להקרא ראוים  שהשפטים פי' בארץ,
אם ביניהם שרויה שהשכינה כיון אלהים 

כן: מתנהגים
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הבּ יתאנט את ׁש מרוּ  ויּ  ׁש אוּ ל ׁש ֹלח בּ  מכּת ם לדוד ּת ׁש חת אל ¦©©¤§§¦©¨©§¦¨§¦¦¨§¥§©©©¥©§©למנצּ ח
אֹלהיבלהמיתוֹ : מאיבי ּת שׂ גּ בני:'הצּ ילני הצּ ילניג ּמ מתקוֹ ממי ©£¦©¦¥¦¥Ÿ§©¡¨¦¦§§©§©§¥¦©¦¥¦

ׁש יעני: הוֹ  דמים וּ מאנׁש י און ֹלאד מּפ עלי עזים עלי יגוּ רוּ  לנפׁש י ארבוּ  הנּ ה כּ י ¦Ÿ£¥¨¤¥©§¥¨¦¦¥¦¦¦¥¨§§©§¦¨¨©©¦

יהו� חּט אתי וֹלא וּ ראה:ה:�פׁש עי לקראתי עוּ רה ויכּ וֹ ננוּ  ירוּ צוּ ן עוֹ ן בּ לי ¦§¦§©¨¦§Ÿ̈§¦¨§§¦¨¨¦§¨¦§¥

יהו�ו אֹלהי'אֹלהים�ואּת ה לפקד'צבאוֹ ת הקיצה ישׂ ראל §©¨§Ÿ̈¡¦§¨¡¥¦§¨¥¨¦¨¦§Ÿ
סלה: און בּ גדי כּ ל ּת חן אל הגּ וֹ ים עיר:זכּ ל ויסוֹ בבוּ  ככּ לב יהמוּ  לערב יׁש וּ בוּ  ¨©¦©¨Ÿ¨Ÿ§¥¨¤¤¨¨¨¤¤¤¡©¨¤¦§¦

ׁש מע:ח מי כּ י בּ שׂ פתוֹ תיהם חרבוֹ ת בּ פיהם יבּ יעוּ ן יהו�טהנּ ה �ואּת ה ¦¥©¦§¦¤£¨§¦§¥¤¦¦Ÿ¥©§©¨§Ÿ̈

גּ וֹ ים: לכל ּת לעג למוֹ  אֹלהיםיּת שׂ חק כּ י אׁש מרה אלי% משׂ גּ בּ י:'עזּ וֹ  ¦§©¨¦§©§¨¦ª¥¤¤§Ÿ̈¦¡¦¦§©¦

אֹלהים(חסדו)'אֹלהייא יקדּ מני בׁש ררי:'חסדּ י ּת הרגםיביראני אל ¡¥©§¦§©§¥¦¡¦©§¥¦§Ÿ§¨©©©§¥
אדני: מגנּ נוּ  והוֹ רידמוֹ  בחיל% הניעמוֹ  עּמ י יׁש כּ חוּ  דּ בריגּפ ן ּפ ימוֹ  חּט את ¤¦§§©¦£¦¥§¥§§¦¥¨¦¥£Ÿ¨©©¦§©

יסּפ רוּ : וּ מכּ חׁש  וּ מאלה בגאוֹ נם וילּ כדוּ  ואינמוֹ ידשׂ פתימוֹ  כּ לּ ה בחמה כּ לּ ה §¨¥§¦¨§¦§¨¥¨¨¦©©§©¥©¥§¥¨©¥§¥¥

אֹלהים כּ י סלה:'וידעוּ  הארץ לאפסי בּ יעקב יהמוּ טומׁש ל לערב ׁש וּ בוּ  וי §¥§¦¡¦Ÿ¥§©£Ÿ§©§¥¨¨¤¤¨§¨¨¤¤¤¡

עיר: ויסוֹ בבוּ  ויּ לינוּ :(ינועון)הּמ הטזככּ לב ישׂ בּ עוּ  ֹלא אם לאכל ואנייזיניעוּ ן ©¨¤¦§¦¥¨§¦¤¡Ÿ¦¦§§©¨¦©£¦
לי: צר בּ יוֹ ם וּ מנוֹ ס לי משׂ גּ ב היית כּ י חסדּ % לבּ קר וארנּ ן עזּ % עזּ ייחאׁש יר ¨¦ª¤©£©¥©Ÿ¤©§¤¦¨¦¨¦§¨¦¨§©¦ª¦

אֹלהים כּ י אזּמ רה אֹלהי'אלי% חסדּ י:'משׂ גּ בּ י ¥¤£©¥¨¦¡¦¦§©¦¡¥©§¦

הרע ליצר

וישמרו  שאול א)בשלוח נט]:(נט, לפרק  תהלים יום [שימוש בכל ימים ג' אותו אמור ליצה "ר טוב 
ה ' מלפניך  רצון יהי  אמור : המזמור שתאמר ולאחר סופו עד "הצילני  מן להתפלל ותתחיל ג"פ 
וממחשבה רע דבר ומכל הרע  מיצר  שתצילני הזה  המזמור  מן היוצא והקדוש  הגדול השם אלהי

סלה . סלה סלה  אמן אמן אמן המזמור זה לפניך  שהתפלל למי  שהצלת כמו  רעה 

IIתהלים IIשימוש

טעם טעם  לא  ה ּׁשלֹום  עליו הּמל ְך ִֶֶַַַַָָָָָָֹדוד
ל לכן ּבחּייו  וׁשינה ׁשיתין מיתה  נם א  ְְִִִֵֵַָָָָָֹ

נישמין 
וגו'ואני  ע זּ 2 יז)אׁש יר א ':(נט, חלק [זוהר ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌.◌ֶ◌

ויגש רו:)פרשת  תורה](דף  ◌ִ◌ֲ◌ַואני זוהר
היית כּ י  חסדּ ; לבּ קר  וארנּ ן עזּ ; ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌3◌ִ◌ָאׁש יר
יהודה רבי לי. צר בּ יוֹ ם וּ מנוֹ ס  לי ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמשׂ גּ ב
היו  כאשר חנן, בכפר  נפגשו יוסי ורבי

אחד , איש בא מלונם, בבית יושבים
הוא גם ונכנס לפניו, משא טעון וחמור 
יהודה רבי  אמר כך בתוך הבית, לאותו
היה המלך שדוד למדנו הרי  יוסי, לרבי
היה איך מועטת, ושינתו כסוס מתנמנם 
קטן, שיעור זה הלא הלילה, בחצות קם
בשליש  אפילו נתעורר היה לא זה שלפי 

?הלילה

IIתהלים IIזוהר 
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נשמין  שיתין כשיעור לישון הולך היה דוד
הלילה חצות קודם 

עםאמר  יושב היה הלילה בהתחלת לו,
שופט והיה  ביתו, חכמי כל
כך  ואחר  תורה, בדברי  ועסק משפטים
וקם הלילה, חצות עד שינתו מתנמנם היה
בעבודת והתיגע ונתעורר  הלילה בחצות

ותשבחות בשירות .קירבונו

יותר ישן לא וקים חי  ישראל מלך דוד
למדרגת להיכנס  שלא  כדי  נשמין משיתין

מיתה

זהבתוך דבר  וכי  ההוא, איש אמר  כך 
בענין  סוד  יש הוא, כך  שאמרתם 
לעולם וקיים חי המלך דוד שהרי זה,
נשמר היה המלך ודוד  עלמים, ולעולמי
לפי  מיתה, טעם יטעם שלא ימיו כל
ודוד  היא, במיתה מששים אחד  ששינה 
מתנמנם היה לא חי , שהוא מקומו בעבור

נשמין  ששים נשמין קיאאלא ששים שעד  ,
טועם ולהלאה משם חי , הוא אחד  פחות

רוח של  הצד בו ושולט מיתה, טעם האדם
הטומאה.

יטעםובזה שלא המלך דוד נזהר  היה
הצד  בו ישלוט  ולא  מיתה, טעם
חסר נשמין ששים לפי האחר , רוח של
שהם שלמעלה, החיים סוד הוא אחד 
שלהם הסוד והם העליונים, נשמין ששים

החיים בהם  שתולה ולמטהקיבהוא ומשם ,
הוא. מיתה של סוד 

היה מתעֹוררת  ׁשה ּקדּׁשה  ה ּלילה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָֻּבחצֹות 
ולא ּבמלכ ּות למקֹומ ֹו להתקּׁשר צרי ְך ְְְְְְִִִִֵַַָָֹּדוד

הּמיתה ּבמק ֹום ְְִֵֵַָָָלהאחז

שיעורועל  משער  היה המלך דוד כן
שיתקיים באופן בלילה, שנתו
מיתה, של  טעם בו  ישלוט שלא בחיים,

הי  הלילה חצות הגיע דוד וכאשר  ה
מגיע  שכאשר לפי  החיים, במקום מתקיים 
נצרך  נתעורר , הקדוש וכתר  הלילה, חצות
במקום מתקשר דוד  נמצא יהיה שלא

מיתה. של במקום אחר,

IIתהלים IIזוהר 
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מקראקי. ממשמעות  כן, דייק יוסי  "ואני רבי ֲִַהזה,
עז אין לברכה  זכרונם  חכמינו ואמרו ,"ýåע ִֶָֻא Łיר 

שנאמר : תורה, יôן"אלא  õë לע עז  כט,"ה' (תהלים  ְִֵַֹ
דוד,יא) שאמר  כמו והיינו  ,"ýיñ ח לי äהי ְִִֶָֻ"זמר õת

נד) קיט, הלילה,(תהלים  בתחלת מנהגו היה וכך ,
פירוש  ,"ýâחס לàקר "וארìן אף חצות  אחר ְֲֵֶֶַַַַֹועל

ותשבחות. בשירות ירנן  הבקר פירוש ,קיא.עד
סוד שהיא  המלכות במדת  הוא ושורשו  שמקומו
המלכות הזדוגות לגרום היה יוד ועבודת המיתה,
זה  ידי  ועל החיים , עץ שנקרא התפארת, עם 
נזהר דוד היה ולכך חיים, בבחינת  המלכות נעשית
טעם לטעום שלמין , נשמין שתין לישון  שלא
למעלה  פגם זה ידי  על גורם היה כי  מיתה ,

עץ  התפארת  מן תפרד המלכות, שהיא  ששרשו 
רחמים אין אם  כי המיתה, בה ויתגבר החיים,

הדין. נשמין קיב.מתגבר  שתין  שכל האמנם 
הספירות שש  הן  כי החיים , מקום הם  העליונים 
שבסוף כיון אבל החיים, עץ התפארת כלל
המיתה, סוד שהוא  המקום מתחלת תיכף הששית
שלמין , נשמין שתין מלישון  נשמר  דוד  היה לפיכך
באונס, יותר רגע  בשינה יתמך שלא  סייג דרך על
ויש  מעט, פחות נשמי שתין ישן היה רק
על  רמז העליונים, נשמין שהשתין  כאן  מפורשים
מדרגה  ורק המלכות, מדת של מדרגות שש 
המיתה  סוד היא המלכות , מדת של השביעית
הכתוב: בסוד הקליפות  ויניקת אחיזת  ששם 
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ער אדם כל יהיה  הלילה בחצות 

וקדושהלפי  הלילה נחלק  שכאשר
ישן  אדם ואם נתעוררת, העליונה 
בכבוד  להשגיח נתעורר ואינו  במטתו אז
ונדבק  המיתה בסוד נקשר  הוא הרי רבונו,
עומד  היה המלך דוד  כן ועל  אחר , במקום
חי , אצל  חי תמיד, רבונו בכבוד  להסתכל 
של  טעם לטעום  בשינה ישן היה ולא
ששים כסוס מתנמנם היה ולפיכך  מיתה,

בשלימות. ולא נשמין

מצד אחרים  נשמין שישים יש מחצות
המיתה

שראהבתוך  כיון אלעזר, רבי בא כך
כאן, השכינה ודאי אמר אותם,
אמר המדובר , כל לו ספרו  עסקתם, במה

נשמין, ששים אותן אבל  אמר , יפה בודאי 
בין  הם , החיים של נשמין ששים בודאי 
יש  ולהלאה משם למטה, ובין למעלה
מצד  כלם שהם אחרים, נשמין ששים
עליהם, מיתה של ומדרגה המיתה,
של  טעם הם וכלם  דורמיטא, ונקראין

מיתה.

והלאה מחצות כלל  ישן היה  לא  דוד

באותן ולפיכך מתדבק  היה המלך דוד
חיים של נשמין ומשםקיגששים ,

שכתוב : זהו כלל , ישן היה לא  ולהלאה
ּת נ וּ מה" לעפע ּפ י  לעיני ׁש נת  אּת ן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ"אם

ד ) קלב , למען (תהלים אמר, יפה כן ועל  ,
בצד  ולא חי , של בצד חי דוד שיתקיים

מיתה. של

IIתהלים IIזוהר 
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מות" ירדõת ה)"רגליה  ה, הזוהר(משלי  ודברי , ְְֶֶַָָֹ
סלע. יפוצץ כפטיש כנזכרקיג.הקדוש  היינו

הזדווגות לגרום תמיד, היה דוד שעבודת  לעיל,
אליה  להמשיך החיים , עץ  התפארת עם המלכות

של  הרחמים מדת ידי שעל  החיים , שפע
זה  ובעבור המלכות, של הדין  יתבטל התפארת ,

וקיים. חי ישראל מלך דוד  נקרא 
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לחודש יא

ללּמ ד:אס לדוד מכּת ם עדוּ ת ׁש ן ׁש וּ  על נהריםבלמנצּ ח ארם את בּ הצּ וֹ תוֹ  ©§©¥©©©¥¦§¨§¨¦§©¥§©¤£©©£©¦

למלחמה לילך

ללמד לדוד א)מכתם ס]:(ס, לפרק תהלים "ללמד [שימוש  ד' מן ה ' "דצרינו , י ' י "ה. הוא  שלו שם
ותנצח . פעמים  ז' למלחמה שתלך  קודם אותו  אמור ה , בחלוף 

IIתהלים IIשימוש

כמֹו ּבפנימּיּותן וׁשבח  זמר מיני ּכל  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָמפרׁש
לֹו יׁש ׁשמֹות ׁשבעים  נצח מל  – ְְִִֵֵֵֶַַַַָלמנּצח

וגו'על עדוּ ת א)ׁש וּ ׁש ן  פנחס:(ס, פ ' ח "ג  [זוהר ֵ◌ַ◌ֵ◌

מהימנא רכ "ג :)רעיא  ׁש מעוֹ ן ](דף  ר בּ י  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַקוּ ם
ׁש ּמ ּק דם. זה  בּ פסוּ ק  מּפ י# דברים ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתחדּ ׁש וּ 
ה' נקרא וּ בוֹ  צח. נגּ וּ ן  נצח, ׁש ם - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַלמנצּ ח
כ וֹ כבים עוֹ בדי לאּמ וֹ ת קרבוֹ ת נצח וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַבּ על
ודין  ורחמים העוֹ לם, ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַוּ מזּ לוֹ ת

- הדּ בר  וסוֹ ד  יא)לי שׂ ראל . וּ באבד (משלי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ל וֹ , י ׁש  ׁש מ וֹ ת  ׁש בעים - מ"ל ר נּ ה. ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים
וסוֹ ד  חס "ד , כּ ח ׁש בּ וֹ ן ע"ב, והוֹ ד  נצח ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְועם

- טז)הדּ בר הוֹ ד (תהלים  נצח. בּ ימינ# נעמ וֹ ת  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
בּ וֹ  - צדּ יק לה '. הוֹ דוּ  בּ וֹ  לג )- וּ ר נּ נ (תהלים  ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌

וּ ב וֹ  בּ ה', לא)צדּ יקים ליעקב (ירמיה ר נּ וּ  ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
בּ וֹ  - ּת פארת קנ)שׂ מחה. אל .(תהלים הללוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

בּ נגּ וּ ן  יהו"ה. ׁש 0ם י ּה , הללוּ  ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהללוּ י ּה ,
- וּ בברכה בּ ׁש יר וּ גבוּ רה. חסד - ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ בזמר
- בּ תהלּ ה כּ תר . - בּ אׁש רי וּ בינה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחכמה

◌ְ◌ַמלכ וּ ת.

ׁש ל מזמ וֹ ר הזּ מר  מצּ ד מוּ "ם. וּ בוֹ  ר"ז בּ וֹ  - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
מצּ ד  זמר ּת פלּ ה. ׁש ל  וזמר ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָּת וֹ רה
חרב  - בּ בּ ית זמר ז"ר. מוּ "ם הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַאחר
כ וֹ כבים עוֹ בדי בּ ת ׁש פחה נ דּ ה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַבּ בּ ית .
- נגּ וּ "ן  מזמוֹ "ר. אוֹ תיּ וֹ ת וזה זוֹ נה. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַוּ מזּ לוֹ ת

כּ מוֹ  הלּ ל, בּ וֹ  הנּ גּ וּ ן, יפי כּ # גּ "ן. (שמותׁש ם ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
מארץ יב ) להוֹ ציאם  לה' הוּ א ׁש ּמ רים ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌3◌ִ◌ֵליל

מׁש בּ חים. הע וֹ לם ׁש ר וּ י  ׁש בּ וֹ  אׁש רי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמצרים.
קמד ) -(תהלים בּ ברכה לּ וֹ . ׁש כּ כה העם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

לד ) -(שם בּ תה לּ ה עת. בּ כל ה' את ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאברכה
בּ פי. ּת הלּ תוֹ  עדוּ ת ּת מיד  ׁש וּ ׁש ן  ס)על  -(שם ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

לבן, על ׁש וֹ לט  אדם ׁש וֹ ׁש ן, ׁש הוּ א הוֹ ד, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶזה
זּ ה מה אדם. על לבן הוּ א ׁש וֹ לט ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש הנּ צח

א וֹ חז עדוּ ת ׁש הוּ א בּ רית, הוּ א צדּ יק. זה ? ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הארץ. ואת ה0מים (דבריםאת ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ואתד ) ה0מים את  היּ וֹ ם בכם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהעידתי
מכ ּת ם זּ ה מה ה וּ אהארץ. מ# ּת "ם. מ"# ? ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יעקב, דּ רגּ ת האמצעי , עּמ וּ ד ּת ם ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַצדּ יק,
כה) נחׁש בים(בראשית וּ ברית גּ וּ ף ּת ם. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִאיׁש 

נ ּת נה ׁש ּמ 0ם וּ גבוּ רה, חסד - ללּמ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְלאחד.
וּ לל ּמ ד . ללמד ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָתוֹ רה

אבלאמר  אמרּת , יפה  יב )לוֹ , (תהלים  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
תזוּ ז  ׁש ֹּלא ה0מינית, על ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַלמנצּ ח
אמר ׁש מינית , ספירה ׁש היא מהוֹ ד, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵנצח
הּמ נוֹ רה אמר  ה0מינית. על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַלמנצּ ח
ול ּמ ה דּ ר גּ ת#, בּ ינה כּ #, אם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,

ׁש נּ אמר  למׁש ה, ההוֹ ד  ונּת ן (במדבר ּפ רׁש וּ ה ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
עליו כז) מהוֹ ד# יפהונתּת ה לוֹ , מר ? ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

ּפ עמים חמׁש  י', בּ אוֹ ת עוֹ לה ה' ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָׁש אלּת .
והתּפ 0טוּ תם בינה. ׁש ערי  לחמ0ים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶעשׂ ר,
בּ כל  עשׂ ר  חמׁש , הן  הוֹ ד ועד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמחסד
עד  מבּ ינה זה וּ מ 0וּ ם חמ0ים. הם ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְספירה,

אח התּפ 0טוּ ת הכּ ל  בּ אהוֹ ד , כּ # אחר ת. ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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לבדּ וֹ , ׁש ערים החמ0ים כּ ל ולקח ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק,
כּ ל , ונקרא החמ ׁש , לכל ׁש ק וּ ל ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
כּ לּ ה כּ # וגם ׁש ערים. חמ0ים כּ ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ טל
זה דּ בר  התי 0ב כּ עת אמר, כּ לּ ם. את ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָלקחה
נצח. עם מ"ל ׁש ם  - למנצּ ח ועוֹ ד  בּ ריוֹ . ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌3◌ַעל
ונצח, ה וֹ ד - ח"ש מן מחׁש מ"ל. מ "ל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוזה
נקראוּ  ולכן ה7פתים. ׁש ּת י  כּ נגד  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵהם
עד  וּ בחגיגה, מדבּ ר וֹ ת. אׁש  חיּ וֹ ת ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְשׂ פתים,

מרכּ בה מעשׂ ה וארא,היכן מן וּ פרׁש וּ ה ? ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
חיּ וֹ ת נקראוּ  הגּ בוּ רה  ׁש ּמ צּ ד ח ׁש מל . ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַעד
יסוֹ ד . - ׁש לּ הם  מהזּ עה ׁש יּ וֹ צא ונהר  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵאׁש .
אדם. לתפארת, מר כּ בה אלּ ה  ׁש ֹלׁש ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָכּ ל
אלּ וּ , וּ ב ׁש ֹלׁש ת מלכוּ ת. זוֹ  מרכּ בה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַמעשׂ ה
ּפ ר ׁש וּ ה ולכן ודעת. וּ בינה חכמה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהוּ א
בּ מעשׂ ה דּ וֹ רׁש ים ׁש אין  הּמ ׁש נה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי 
חכם הוּ א כּ ן אם אלּ א בּ יחיד, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶמר כּ בה

מדּ עּת וֹ . ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵוּ מבין 

ּגד ֹולה סנהדרין אּלּו - עדּות ְְְִֵֵֶַַָׁשּוׁשן

וגו'על עדוּ ת א)ׁש וּ ׁש ן  פנחס:(ס, פ ' ח "ג  [זוהר ֵ◌ַ◌ֵ◌

רל "ג .) זה,](דף על  ּפ נחס ר בּ י ואמר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
ס) מכ ּת ם (תהלים עדוּ ת  ׁש וּ ׁש ן על  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַלמנצּ ח

ללּמ ד ללּמ ד לדוד  מהוּ  לבני . לל ּמ ד ? ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
עדוּ ת ׁש וּ ׁש ן ּפ רׁש וּ הוּ , והרי  חכמה. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב גּ דוֹ לה, סנהדרין אלּ וּ  (שיר - ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ז) -השירים לדוד מכ ּת ם  בּ 0וֹ ׁש נּ ים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָסוּ גה

ליוֹ אב  ׁש לח כּ אׁש ר  לדוד, לוֹ , ׁש הראוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִסימן
בּ הם. להלּ חם צ וֹ בה ולארם נהרים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַלארם 
ׁש ּק יּ ם עד וּ ת ׁש וּ ׁש ן זהוּ  ּפ נחס, רבּ י ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
עלינוּ , ׁש כינה בּ 0מים, הכּ וֹ כבים הרי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָכּ אן.
קדוֹ ׁש ה ועזרה  ע ּמ ּה , עלי וֹ נוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַוּ מדרגוֹ ת
ׁש צּ רי#. כּ מוֹ  בּ ׁש למוּ ת ׁש וּ ׁש ן זהוּ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְלׁש בח.
לוֹ  הל# לכאן. וא לּ וּ  לכאן א לּ וּ  והלכוּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָקמוּ 

יצחק  ור בּ י  עקימין, בּ כפר ולן ּפ נחס ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
עּמ וֹ . חיּ יא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י

ּבּה וי ׁש עלים עׂשר ׁשלׁשה  ּבּה יׁש ְְִֵֵַָָָָָָָֹּׁשֹוׁשּנה
ׁשּמח ּפים חזקים מּבח ּוץ עלים ְֲֲִִִִִֶַַָָָחמּׁשה

עליה ּומג ּנים  זֹו ְְִִֶַָָָלׁשֹוׁשּנה

וגו'על עדוּ ת א)ׁש וּ ׁש ן  פנחס:(ס, פ ' ח "ג  [זוהר ֵ◌ַ◌ֵ◌

רל "ג :) נׁש ר](דף  אוֹ תוֹ  יוֹ ׁש בים, ׁש היוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַעד
והׁש לי# בּ פיו, אחת וׁש וֹ ׁש נּ ה אליהם  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָחזר 
רבּ י  אמר ושׂ מחוּ . רא וּ  ל וֹ . והל# ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניהם
זה ׁש נּ ׁש ר לכם אמר ּת י  וֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִּפ נחס,

הוֹ ל# קוֹ נ וֹ  ׁש ל זוֹ וּ באבּ ׁש ליחוּ ת ׁש וֹ ׁש נּ ה ? ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  ׁש אמרּת י, עדוּ ת ׁש וּ ׁש ן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִהיא
כּ מּק דם ּפ תח אצלנוּ . אוֹ תּה  ׁש לח ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהוּ א

ס)ואמר, עדוּ ת (תהלים  ׁש וּ ׁש ן  על למנצּ ח ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
ללּמ ד לדוד איזוֹ מכּת ם עד וּ ת ׁש וּ ׁש ן וכי  . ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

מעיד  עדוּ תעד וּ ת היא זה ׁש וּ ׁש ן אלּ א ? ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
לכנסת עדוּ ת והיא בראׁש ית, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלמעשׂ ה
בּ גלל  וזהוּ  העלי וֹ ן, ל יּ חוּ ד עדוּ ת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
עלים, עשׂ ר  ׁש ֹלׁש ה בּ ּה  יׁש  זוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש 0וֹ ׁש נּ ה
חמ 0ה בּ ּה  ויׁש  אחד, בּ ׁש רׁש  ע וֹ מדים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְוכלּ ם
זוֹ  לׁש וֹ ׁש נּ ה ׁש ּמ חּפ ים חזקים  מבּ חוּ ץ ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָעלים
הוּ א. החכמה בּ ס וֹ ד והכּ ל עליה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ מגנּ ים
עשׂ רה ׁש ֹלׁש  הם אלּ וּ  עלים עשׂ ר  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
י שׂ ראל  כּ נסת ׁש יּ וֹ ר ׁש ת הרחמים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִמדּ וֹ ת

אחד . בּ ׁש ר ׁש  אח וּ זים וכלּ ם  (שהםמלמעלה, ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
י "ג  שהם אנפין, אריך של  התחתון הזקן של תקונים י "ג

אנפין) זעיר  של  עליונים אחתתקונים בּ רית  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוהוּ א
היסוֹ ד  בּ רית הכּ ל .(היחוד )ודגמת ׁש ל  ְ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֹ

אלּ וּ  עליה ׁש ּס וֹ בבים חזקים ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲחמ 0ה 
ׁש נה  מאוֹ ת חמׁש  ׁש ערים, היסוד,חמ0ים (של  ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

קדש ) ברית המקדש) (בבית החיּ יםיסוד ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש עץ
בּ הם. ◌ֶ◌ָ◌ֵהוֹ ל #

IIתהלים IIזוהר 
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מעשׂ העדוּ ת  כּ ל בראׁש ית. למעשׂ ה ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
כּ לּ ם של בראׁש ית, שנה  מאות (חמש  ְ◌ֵ◌ִ◌3◌ָ◌

וכו') יושבים בראשית של מעשה כלם קדש , ברית היסוד

בּ חׁש בּ וֹ ן, ועוֹ מדים בּ הבנה, ידוּ ע וֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵּת בוֹ ת
מראה בראׁש ית, מעשׂ ה ׁש ל  אֹלהים ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְוׁש ם
למעלה מראה למ ּט ה. וּ מראה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
למּט ה וּ מראה הבּ א, העוֹ לם  ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד 
עדוּ ת - ׁש וֹ ׁש נּ ה ישׂ ראל. כּ נסת  ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד 
אלּ וּ  בּ כל ׁש עוֹ מדת בראׁש ית, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלמעשׂ ה

ׁש כּ תוּ ב בּ רא(זה)הּס ימנים, בּ ראׁש ית ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
עלים אֹלהים. עשׂ ר  ׁש ֹלׁש ה ׁש וֹ ׁש נּ ה. (הם)זוֹ  ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ה0ני . אֹלהים ׁש ם עד ּת בוֹ ת עשׂ רה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְׁש ֹלׁש 
ד  ואת, - ג ה0מים, - ב את, - א הם: ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְואלּ וּ 
ח תהוּ , - ז  היתה, - ו והארץ, - ה הארץ, -ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֹ
- יב  ּפ ני, - יא על, - י  וחׁש #, - ט  ובהוּ , -ָ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
עלים עשׂ ר ׁש ֹלׁש ה הרי ור וּ ח. - יג ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְתהוֹ ם,
ׁש ּס וֹ בבים חזקים חמ0ה ה0וֹ ׁש נּ ה. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל

ּפ ני, - ג על, - ב מרחפת, - א הם: ד לאלּ וּ  ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אחרים. חמ0ה הרי ויּ אמר . - ה הּמ ים, -ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
ו ׁש ר ׁש  עּק ר הרי  אוֹ ר , יהי  נאמר כּ # ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַאחר
עדוּ ת בּ ּה . אחוּ ז ׁש הכּ ל ה0וֹ ׁש נּ ה ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
ה0ר ׁש  חזקים, עלים חמ0ה ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַליּ חוּ ד .
עלים עשׂ ר  ׁש ֹלׁש ה בּ וֹ  ׁש אחוּ זים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוהיּ חוּ ד

ו)אלּ וּ . -(דברים  ה' אֹלהינוּ  ה' י שׂ ראל  ׁש מע ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌
זהוּ  - אחד ה0וֹ ׁש נּ ה. ׁש ל עלים חמ0ה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲהרי 

ס וֹ ד בּ וֹ . אחוּ ז ׁש הכּ ל וה0רׁש  (עדותהע ּק ר  ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌
אלו אחד , ה' אלהינו ה' ישראל  שמע  תבות חמש ליחוד.

בו. אחוזים  ויסוד  שרש  השושנה. של חזקים עלים חמשה

עשר  שלשה  בו. אחוזים שהכל ושרש עקר  והוא אחד. זהו

סוד ) אלו בּ חׁש בּ וֹ ן,עלים  עשׂ רה ׁש ֹלׁש  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש ל
ה0וֹ ׁש נּ ה כּ דגמת וּ ראה, בּ א הּמ ל#. ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַחוֹ תם 

הח וֹ חים, ב )בּ ין  השירים י שׂ ראל (שיר  הם כּ # ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וכ# וּ מזּ לוֹ ת, כ וֹ כבים עוֹ בדי הע ּמ ים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵבּ ין
ה 7רים המוֹ ני  ׁש אר בּ ין  ישׂ ראל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
סגוּ רה עוֹ מדת ׁש ה0וֹ ׁש נּ ה זמן כּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌3◌ְ◌ַהממנּ ים.
מעלים וֹלא  ריח, בּ ּה  אין ּפ תוּ חה, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואינּה 
הּק וֹ צים. מּת וֹ # אוֹ תּה  מוֹ ציאים וֹלא ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
מעלה ּפ תוּ חה, ׁש ה0וֹ ׁש נּ ה בּ ׁש עה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
הּק וֹ צים, מּת וֹ # אוֹ תּה  מ וֹ ציאים ואז ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵריח,

ׁש נּ אמר ישׂ ראל, כּ נסת  מהם  (שיר ונהנית ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ה) והּק דוֹ ׁש השירים רעיתי. אחתי לי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִּפ תחי

ללכת אלּ א  לנוּ  אוֹ תּה  ׁש לח ֹלא הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ רוּ #
◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלדר כּ נוּ .

ונכנעים רׁשעים ׁשהם ּגב  על  אף  - ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָי ׂשראל 
ולא לּׂשמאל נדּבקים ולא  ּבימין ְְְְְִִִֵַָָֹֹֹהם

לעֹולמים עּמֹו ְְְִִִִָָמתערבים

וענני הוֹ ׁש יעה ז)ימינ  פ ':(ס , ח"ג  [זוהר ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

ל"ז .)שמיני  אלעזר,](דף  רבּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
ויׁש  ימין ׁש יּ ׁש  ׁש נינוּ  ׁש הרי הוּ א, כּ # ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי

ישׂ ראל ודין. רחמים ועוֹ בדי (לימין)שׂ מאל, , ְ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
גּ ב  על אף ישׂ ראל, לשׂ מאל. זרה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲעבוֹ דה 
וֹלא בּ ימין הם ונכנעים, ר ׁש עים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש הם
ע ּמ וֹ  מתערבים וֹלא ל7מאל, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנדבּ קים

כּ תוּ ב, כּ # וּ מ0וּ ם ס)לעוֹ למים. (תהלים  ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
וענני ימינ! מתעלּ ההוֹ ׁש יעה ׁש כּ א ׁש ר  . ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
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אמדּ ד:'אֹלהיםח סכּ וֹ ת ועמק ׁש כם אחלּ קה אעֹלזה בּ קדׁש וֹ  ליטדּ בּ ר ¡¦¦¤§¨§¤§¨£©§¨§¤§¥¤ª£©¥¦
מחקקי: יהוּ דה ראׁש י מעוֹ ז ואפרים מנ$ה ולי עליגלעד רחצי סיר מוֹ אב ¦§¨§¦§©¤§¤§©¦¨Ÿ¦§¨§Ÿ§¦¨¦©§¦©

התרעעי: ּפ לׁש ת עלי נעלי אׁש לי� עדיאאדוֹ ם נחני מי מצוֹ ר עיר יבלני מי ¡©§¦©£¦¨©§¤¤¦§Ÿ¨¦¦Ÿ¦¥¦¦¨¦¨©¦©
אֹלהיםיבאדוֹ ם: אּת ה אֹלהים'הֹלא תצא וֹלא בּ צבאוֹ תינוּ :'זנחּת נוּ  ¡£©¨¡¦§©§¨§¥¥¡¦§¦§¥

אדם:יג ּת ׁש וּ עת וׁש וא מצּ ר עזרת לּ נוּ  והוּ א'בּ אֹלהיםידהבה חיל נעשׂ ה ¨¨¨¤§¨¦¨§¨§§©¨¨¥¦©£¤¨¦§
צרינוּ :יבוּ ס ¨¨¥

יתעלּ וּ  עּמ וֹ  ׁש נּ דבּ קים ישׂ ראל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,
אוֹ תם וכל ה7מאל, נכנע אז ב וֹ . ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויתעּט רוּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מצּ דּ וֹ . טו)ׁש בּ אים ימינ#(שמות ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
אוֹ יב. ּת רעץ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִה'

וגו'מוֹ אב רחצי  י)סיר בלק:(ס, פ' ח "ג  [זוהר ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

קצ"ח] אתדף  לּ י ארה נּ א לכה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה
אמר, אלעזר ר בּ י וע ּת ה, וגוֹ '. הזּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעם
לי  עוֹ מדת ה0עה ודּ אי  רׁש ע, א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר
ראה ו ֹלא ראה, רוֹ צה. 0אני  מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
מיּ שׂ ראל  נוֹ פלים אלפים כּ ּמ ה ראה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָיפה.
ה0עה ודּ אי  אמר, מ וּ עט, לזמן ידוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעל
אחר. בזמן וֹלא ועּת ה, ולכן לי , ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶעוֹ מדת

לכּת ב לכה לוֹ  היה ל # לכה? זּ ה מה !? ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
בּ כנפיו  ׁש ּמ רחף לאוֹ תוֹ  עצמנוּ  נזרז ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
לכה, ועּת ה כּ "ה. ׁש 0מ וֹ  לאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם 

כּ "ה. בּ אוֹ תוֹ  קרב שנאמר נער# כמו לכה, (ועתה  ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֹ
מואב ) לשלל ועתה  ג ) ב  ֹלא(מלכים  עּת ה עד  אמר, .ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

אוֹ תוֹ  בּ גלל  להם, ׁש יּ כ וֹ ל מי  בּ עוֹ לם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה
ׁש ה0עה כּ עת עליהם. ׁש עוֹ מד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַהּפ טר וֹ ן 
עצת וכל  קרב . נעשׂ ה לכה לנוּ , ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶעוֹ מדת
ואנכי  ׁש כּ תוּ ב היתה, לכ "ה רׁש ע ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
מּמ קוֹ מּה . כּ ה אוֹ תּה  את אעקר כּ ה. ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִאּק רה
כּ מ וֹ  הזּ וֹ , לכּ ה  הי וּ  רעה בּ עצה ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ׁש ניהם

ב )ׁש נּ אמר  ֹלא(תהלים מׁש יחוֹ . ועל ה ' על ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אוֹ תם ּת עקר  הזּ וֹ  הכּ ה כּ # אחר ׁש הרי ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָידע וּ 

עד  וכי  מ ּמ נּ י . הוּ א עצוּ ם כּ י העוֹ לם . ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמן
ונצּ ח וּ  בּ וֹ  קרב ערכ וּ  איפה ׁש עה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תּה 

והיוּ אוֹ תוֹ  בחרבּ ם נפגּ ׁש וּ  מק וֹ ם בּ איזה  ?ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
גּ בוּ רתם להראוֹ ת כּ גבּ וֹ רים זּ הגברים מה ? ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

מּמ נּ י  הוּ א עצוּ ם היהכּ י רׁש ע אוֹ תוֹ  אלּ א ? ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הּמ ל# דּ וד את ראה  למרחוֹ ק . וראה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָחכם
כּ אריה, ּת ּק יף גּ בּ וֹ ר הּמ וֹ אביּ ה מרוּ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש בּ א
מוֹ אב, את ונצּ ח ּת ּק יפים קרבוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְועשׂ ה
הוּ א. עצ וּ ם אמר, רגליו. ּת חת אוֹ תם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְושׂ ם
מהם אחד מל# גּ בוּ רה, אוֹ תּה  ׁש יּ רׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאוֹ תוֹ 

מוֹ אב. את לה ׁש מיד מאּת נוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵיצא

לוֹ מר:א וּ לי  לוֹ  היה כּ # זה ּפ סוּ ק  בּ וֹ . נכּ ה ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
נוּ כל  אוּ לי אוֹ  בּ וֹ , אכּ ה אוּ כל  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאוּ לי
אמר, חכם. היה ר ׁש ע אוֹ תוֹ  אלּ א בּ וֹ . ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַנכּ ה
ּפ ר וּ שׂ  אחד , ּת ּק יף אריה ׁש ל אחת יד ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָראיתי

ׁש נּ תחבּ ר(יד )רגל  עּמ # אוּ כל אם (שנינו), ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
יד(ונתחבר )ׁש ניהם אריה מא וֹ ת וֹ  זוֹ ,ונגרע ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

יגר ׁש  וֹלא לעוֹ לם מל# את וֹ  יבא ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַעד
ארה זּ ה מה לּ י. ארה מ ּמ קוֹ מ וֹ . מוֹ אב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאת

בּ ׁש ּת י לּ י  ר ׁש ע אוֹ תוֹ  אבּ א, ר בּ י אמר ? ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לּ י , ארה אמר אחד לבלעם. אמר ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלׁש וֹ נוֹ ת

לזה זה בּ ין מה לּ י. קבה אמר אלּ אואחד  ? ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ראׁש י  וכׁש פי עשׂ בים לּ י ארה ל וֹ , ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר
הּמ כ0פים. בּ קדרת אוֹ תם ושׂ ים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְנחׁש ים,
ואמר ׁש ב  בּ פיו, יוֹ תר ׁש כּ חוֹ  ׁש ראה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
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בּ לק  אוֹ תוֹ  כּ #, ואפלּ וּ  לּ י . קבה נא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ לכה
כּ ל  לּק ט אלּ א  כּ ׁש פיו , את עזב ֹלא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהר ׁש ע 
נחׁש ים, ראׁש י ׁש ל כּ 0וּ ף עשׂ בים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִמיני 
ּת חת אוֹ תּה  ונעץ  מכ 0פים קדרת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולקח

אּמ ה מאוֹ ת וחמ ׁש  אלף אלףהּק רקע (על ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
אמה) מאות  היּ מים.וחמש לסוֹ ף  אוֹ תּה  וגנז ,ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

וחמ ׁש  אלף בּת הוֹ ם כּ רה דוד , ׁש בּ א  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
ונּס # מהּת הוֹ ם מים והוֹ ציא א ּמ ה, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמא וֹ ת 
אני  אמר , ׁש עה בּ אוֹ תּה  הּמ זבּ ח. ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל

הּק דרה. אוֹ תּה  ס)ארחץ סיר(תהלים מוֹ אב  ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אׁש לי#רחצי אדוֹ ם על  בּ ודּ אי. רחצי  סיר . ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌

נעלי  אׁש לי # זּ ה מה זהנעלי . גּ ם אלּ א ? ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  למרחוֹ ק, היה  כה)כּ # (בראשית ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

מן  נא הלעיטני  יעקב אל עשׂ ו ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
הלעיטני , אנכי. עיף כּ י  הזּ ה האדם ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ָהאדם
והגּ ר וֹ ן  הּפ ה ּפ תיחת מּמ ׁש , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלעטה
מלעיט הבּ לען לאוֹ תוֹ  דּ וד  אמר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִלבֹלע.
את לסּת ם נעלי  עליו אזרק אני  ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהלּ עטים:
זה כּ # גּ ם אתרוֹ עע. פלׁש ת עלי ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְגּ ר וֹ נ וֹ .
ה וּ א כּ נען ואמר: דּ וד, הסּת כּ ל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְלמרחוֹ ק 
וּ פלׁש ּת ים ההוּ א, האחר הצּ ד  ׁש ל רע ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַצד

צּ רי# מה אחר לצד  מ 0ם , ּת רוּ עה,הם ? ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
י)ׁש כּ תוּ ב  מלחמה(במדבר תבאוּ  וכי ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כּ ח וֹ [וגו ']בּ ארצכם ל ׁש בּ ר וגוֹ ', והרעתם ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹֹ
אתר וֹ עע. פלׁש ת עלי  כּ # וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְותקּפ וֹ ,

להם. ראוּ י  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכ #
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לדוד:אסא נגינת על אֹלהיםבלמנצּ ח ּת פלּ תי:'ׁש מעה הקׁש יבה רנּ תי ©§©¥©©§¦©§¨¦¦§¨¡¦¦¨¦©§¦¨§¦¨¦
תנחני:ג  מּמ נּ י ירוּ ם בּ צוּ ר לבּ י בּ עטף אקרא אלי% הארץ הייתד מקצה כּ י ¦§¥¨¨¤¥¤¤§¨©£Ÿ¦¦§¨¦¤¦©§¥¦¦¨¦¨

אוֹ יב: מּפ ני עז מגדּ ל לי בהמחסה כּ נפי%אגוּ רה בסתר אחסה עוֹ למים אהל% ©§¤¦¦§©Ÿ¦§¥¥¨¨§¨¨§¨¦¤¡¤§¥¤§¨¤

אֹלהיםוּס לה: אּת ה ׁש מ%:'כּ י יראי יר$ת נתּת  לנדרי עלזׁש מעּת  ימים ¤¨¦©¨¡¦¨©§¨¦§¨¨¨©¨§ª©¦§¥§¤¨¦©
ודר: דר כּ מוֹ  ׁש נוֹ תיו ּת וֹ סיף מל� אֹלהיםחימי לפני עוֹ לם ואמת'יׁש ב חסד §¥¤¤¦§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¨¦§¥¡¦¤¤¤¡¤

ינצרהוּ : יוֹ ם:טמן יוֹ ם נדרי לׁש לּ מי לעד ׁש מ% אזּמ רה כּ ן ©¦§§ª¥£©§¨¦§¨©§©§¦§¨©

בבית לשבת יראה  לך יש  אם

רנתי  אלהים ב)שמעה סא ]:(סא, לפרק תהלים אותו[שימוש אמור ותירא בבית דר  אתה אם
באותיות  אזמרה  "כן כ' מן ד' "שמעה, מן ש ' שד"י . הוא שלו  ושם ותצליח. לבית כשתכנס 

י "ם. באותיות המזמור בסוף  שהוא  מ' מן י' דכ"ף ,
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רּבֹונֹו ׁשבח  את  לס ּדר יֹודע ׁשּלא  מי  ְִִֵֵֶֶֶַַַָֹכל
ּתפּלה ׁשּצרי ְך מּׁשּום  נברא ׁשּלא  ל ֹו ְְִִִִֶֶָָָֹט ֹוב 

למעלה ׁשלמה תפלה)ׁשהיא  שצריך מּתֹוְך(משום ְְְִִֵֶַָָ
הּלבמח ּורצֹון ׁשבה  ְֲֵַַָָ

וגו'מקצה  לּב י  ּב עטף אקרא  אלי 2 הארץ ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌

ג) פקודי:(סא, פ ' שמות  רס"ב:)[זוהר ](דף

דרכו  שמבין מי  זכאי שמעון רבי אמר
האמת  בדרך  י וֹ דע ללכת  ׁש ֹּלא מי וכל ,ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

נברא, ׁש ֹּלא לוֹ  טוֹ ב ר בּ וֹ נוֹ , ׁש בח את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלסדּ ר 
ׁש למה ׁש היא ּת פ לּ ה ׁש צּ רי# ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

תפלה)למעלה, שצריך  מחׁש בה(משום מּת וֹ # ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
לעשׂ וֹ ת ה7פתים, ודברי וקוֹ ל הלּ ב ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ רצ וֹ ן
ׁש ה וּ א כּ מ וֹ  למעלה, ויחוּ ד וקׁש ר ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת
מּמ עלה ׁש למוּ ת ׁש יּ וֹ צאת כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
קׁש ר לקׁש ר למעלה מּמ ּט ה דּ ר# כּ # ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
י ׁש רה בּ דר # ׁש יּ לכוּ  לחברים הּס וֹ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.
אלּ וּ  ודבּ וּ ר . וק וֹ ל ורצוֹ ן מחׁש בה -ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
קׁש ר אחר  קׁש רים. קוֹ ׁש רים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהאר בּ עה 
כלּ ם נעשׂ וּ  כּ אחד, כּ לּ ם ׁש ל ◌ָ◌3◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק ׁש רים
ׁש כינה, עליהם להׁש ר וֹ ת אחת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶמר כּ בה

תוֹ מכים אר בּ עה לאחר  כלּ ם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ וּ 
עליהם נסמכת וה0כינה בּ הם, ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתעּט ר 

העליוֹ נים. הּק ׁש רים אוֹ תם  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 

רּבֹונֹו ק ׁשרי ׁשּקֹוׁשר  האיׁש ְְִִִֵֵֵֶַָאׁשרי

רצוֹ ן,מח ׁש בה  הכל )מוֹ ציאה מוציא (רצון ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מח ׁש בה, מּת וֹ # ׁש יּ וֹ צא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָרצוֹ ן
ׁש נּ ׁש מע  קוֹ ל  ואוֹ תוֹ  ׁש נּ ׁש מע, קוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִמוֹ ציאה
למעלה, מּמ ּט ה  קׁש רים לק ׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶעוֹ לה
ׁש ה וּ א הּק וֹ ל בּ עליוֹ נים. ּת חּת וֹ נים ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵהיכל וֹ ת
מּמ עלה בּ רכוֹ ת וּ מוֹ ׁש # קׁש רים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵקוֹ ׁש ר
אר בּ עת את  ּת וֹ מ# בּ לחׁש , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה
קוֹ ל  ורצוֹ ן, מחׁש בה הלּ לוּ : ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהּת וֹ מכים
ׁש הכּ ל  הּמ קוֹ ם הּק ׁש ר, בּ סיּ וּ ם סמ # ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְודבּ וּ ר.
אׁש רי  אחד. נעשׂ ים וכ לּ ם כּ אחד, בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנקׁש ר
וסוֹ מ# רבּ וֹ נ וֹ , קׁש רי  ׁש ּק וֹ ׁש ר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָהאיׁש 
הדּ ברים בּ כל  וּ מתכּ וּ ן כּ ראוּ י, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְסמיכוּ ת
הזּ ה בּ עוֹ לם אׁש ריו ׁש אמרנוּ . ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
ההיכלוֹ ת נתקנוּ  כּ אן עד הבּ א. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בעוֹ לם

הּק ד 0ה.ׁש בּ צד  ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌
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לדוד:אסב מזמוֹ ר ידוּ תוּ ן על אֹלהיםבלמנצּ ח אל נפׁש י'א� דּ וּ מיּ ה ©§©¥©©§¦§§¨¦©¤¡¦¦¨©§¦
ׁש וּ עתי: י רבּ ה:ג מּמ נּ וּ  אּמ וֹ ט ֹלא משׂ גּ בּ י ׁש וּ עתי וי צוּ רי הוּ א אנהד א� עד ¦¤§¨¦©¦¦¨¦¦§©¦¤©¨©¨¨

הדּ חוּ יה: גּ דר נטוּ י כּ קיר כלּ כם ּת רצּ חוּ  איׁש  על יעצוּ הּת הוֹ תתוּ  מ)אתוֹ  א� §§©¦§¨§ª§¤§¦¨¨¥©§¨©¦§¥¨£
סלה: יקללוּ  וּ בקרבּ ם יברכוּ  בּ פיו כזב ירצוּ  לאֹלהיםולהדּ יח דּ וֹ ּמ י'א� §©¦©¦§¨¨§¦§¨¥§¦§¨§©§¤¨©¥¦¦

ּת קותי: מּמ נּ וּ  כּ י אּמ וֹ ט:זנפׁש י ֹלא משׂ גּ בּ י ׁש וּ עתי וי צוּ רי הוּ א אֹלהיםחא� על ©§¦¦¦¤¦§¨¦©¦¦¨¦¦§©¦¤©¡¦

בּ אֹלהים' מחסי עזּ י צוּ ר וּ כבוֹ די עםט:'יׁש עי עת בכל בוֹ  בּ טחוּ  ¦§¦§¦ª¦©§¦¥¦¦§§¨¥¨
אֹלהים לבבכם לפניו סלה:'ׁש פכוּ  לּ נוּ  כּ זבימחסה אדם בּ ני הבל א� ¦§§¨¨§©§¤¡¦©£¤¨¤¨©¤¤§¥¨¨¨¨

יחד: מהבל הּמ ה לעלוֹ ת בּ מאזנים איׁש  אליאבּ ני וּ בגזל בעׁש ק ּת בטחוּ  אל §¥¦§Ÿ§©¦©£¥¨¥¤¤¨©©¦§§§Ÿ¤§¨¥©

ערבית ואחר מנחה אחר אותו לאמר

נפשי  דומיה אלהים אל ב)אך סב]:(סב, לפרק תהלים אחר [שימוש א' יום ליל זה  מזמור אמור
וש ב'. יום של מנחה  ולאחר ערבית , מןתפלת י' אלהים, אל אך  מן א' איטמ"י . הוא שלו ם

זה שתגמור ולאחר כמעשהו. "לאיש  מן י ' לאלהים, "עוז מן מ' אמוט, "לא מן ט' "ישועתי ,
ומחלת  שסלחת כמו עוני  ותכפר ותסלח שתמחול אחד אל  מלפניך רצון יהי תאמר . המזמור

הזה . המזמור  לפניך  שהתפלל למי  וכפרת
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מלאכים ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש היכל יׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָּברקיע
עׂשר ׁשנים על ממּנים והם ּגדֹולים ְְְְִִִִֵֶֶַַָֻׂשרים

אחרים ממּנים ְֲֲִִִֵָֻאלפים

ּב מאזנים א  אי ׁש  ּב ני ּכ זב אדם ּב ני  הבל ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌

וגו' י)לעלוֹ ת דף[:(סב , ויקהל פרשת  ח"ב (זוהר ַ◌ֲ◌

הם]רנה .) מזרח ׁש לּ צד הע ּמ וּ דים ׁש ני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָא וֹ תם
עשׂ ר ׁש נים  על  בּ חוּ ץ ׁש התמנּ ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַקרעיא"ל,
הּמ ׁש כּ ן. יתדוֹ ת  נקראים ׁש כּ לּ ם ממנּ ים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶאלף
והתמ נּ ה ׁש מעיא"ל, - ול שׂ מאל לימין. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶזה
וכלּ ם אחרים, ממנּ ים אלפים עשׂ ר ׁש נים ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל

ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  אחרים)יתד וֹ ת ממגים (אותם ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌
אחד  דּ רוֹ ם, לצד ׁש התמנּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּת וֹ מכים

סטריא"ל ואחד כּ ל (סעריהא"ל )סעדיא"ל , ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ממנּ ים אלף עשׂ ר ׁש נים על ואחד ◌ִ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
מ0לט וֹ נם מעברים ֹלא אלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים.
העוֹ לם. קיּ וּ ם על  ממ נּ ים כּ לּ ם אלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌3◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.

ׁש אוֹ תם בּ קיּ וּ ם, ׁש עוֹ מדים מאוֹ תם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵאלּ וּ 
וּ נקבוֹ ת זכרים  בּ מׁש קל ׁש 0וֹ קלים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש נּ שׂ אוּ 

זוֹ  עם ונקבותזה זכרים  במשקל ששוקלים הם  (אלו ֶ◌ִ◌
זו) עם זה זהלהגשא על מאזנים. נקראים ואלּ וּ  ,ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌

סב )כּ תוּ ב, לעלוֹ ת (תהלים אוֹ תםבּ מאזנים וֹלא , ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌
בּ הם , יט )ׁש כּ תוּ ב ׁש אמרנוּ .(ויקרא  צדק, מאזני ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌

זה ׁש וֹ קל  וֹלא זה, עם זה ׁש 0קוּ לים אוֹ תם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל
והם כּ אחד, וּ מתח בּ רים עוֹ לים מזּ ה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵיוֹ תר
- זה ועל כּ אחד , וּ נקבה זכר ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִחבּ וּ ר 
ׁש לּ פעמים גּ ב  על ואף לעלוֹ ת. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְבּ מאזנים
עוֹ לים מזּ ה, יוֹ תר זה וׁש וֹ קל הדּ בר  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת יּ ע

בּ ארנוּ . והרי כּ אחד, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחבּ רים

- ׁשמעּתי ז ֹו ׁשּתים אלקים ּדּבר  ְְֱִִִֵֵַַַָֹאחת 
ּכּלה ה ּתֹורה  ּכל  נכלל אחד ְְִִֶַָָָָָֻּבדּבּור

וגו'אחת ׁש מע ּת י  ז וֹ  ׁש ּת ים אֹלקים דּ ּב ר ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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לב: ּת ׁש יתוּ  אל ינוּ ב כּ י חיל אֹלהיםיבּת הבּ לוּ  דּ בּ ר זוּ 'אחת ׁש ּת ים ¤§¨©¦¦¨©¨¦¥©©¦¤¡¦§©¦
לאֹלהים עז כּ י לאיׁש יג:'ׁש מעּת י תׁש לּ ם אּת ה כּ י חסד אדני וּ ל% ¨¨§¦¦Ÿ¥¦§£Ÿ¨¨¤¦©¨§©¥§¦

¥£©§כּ מעשׂ הוּ :

יב ) כ"ב)[תיקונים:(סב, נאמר](תיקון  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְועליו
אחד  ד בּ וּ ר והוּ א נעשׂ וּ , ׁש מים יהו"ה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ דבר
אחת - הדּ בר  וסוֹ ד אמיר וֹ ת, עשׂ ר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש כּ וֹ לל
להרא וֹ ת ׁש מע ּת י , זוּ  ׁש ּת ים אֹלהי "ם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִדּ בּ ר
אחד , בּ דבּ וּ ר נאמרוּ  הדּ בּ ר וֹ ת  ׁש עשׂ רת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָבּ ּה 
וה וּ א ל #, יהיה וֹלא אנכי א לּ וּ  זוּ , ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְׁש ּת ים
ׁש אמרנוּ  וזהוּ  בּ יניהם, אחד  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד ,
וֹלא עשׂ ה מצווֹ ת ּת לוּ יוֹ ת  ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ ׁש ניהם
דּ בּ ר מ0ניהם הוּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַתעשׂ ה,
אחד  בּ דבּ וּ ר  ה וּ א  ׁש הרי ל ּת וֹ רה, כּ ב וֹ ד ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָלתת

ׁש מעּת י  ז וּ  ׁש ּת ים אמר ולּמ ה הכּ ל, ?אמר  ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הי וּ , תוֹ רוֹ ת ׁש 0ּת י  בּ חׁש בּ וֹ ן, אח"ד  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶז"וּ 
וּ ׁש מ וֹ  בּ יניהם אחד  הוּ א בּ רוּ # ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
ונחלק  ה ּק וֹ ל יצא דבּ וּ רים וּ מ0ני ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאחד ,
והרג ּפ נים, ׁש בעים כּ נגד קוֹ לוֹ ת , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלׁש בעים
את קבּ ל וּ  ׁש ֹּלא על  א ּמ וֹ ת ׁש בעים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌3◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ הם
אּמ וֹ ת, ׁש ּת י הרג ד בּ וּ רים וּ בׁש ני  ◌3◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
את לקבּ ל  רצוּ  ׁש ֹּלא וי ׁש מעאל, עשׂ ו ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש הן

◌ָ◌ַהּת וֹ רה.

ונפׁש רּוח נׁשמה  ּבאדם נתן ְְֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה 

וגו'אחת ׁש מע ּת י  ז וֹ  ׁש ּת ים אֹלקים דּ ּב ר ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

יב ) עט.)[תיקונים:(סב , דף ל"ח ◌ָקם](תיקון
ׁש מעוֹ ן  ר בּ י ׁש ל הצּ ל  מאחר  אחד ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָזקן
מן  ׁש נּ אמר  ראיתי הרי רבּ י, ר בּ י  ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר :
וכוּ ', לי ּס ר ךּ  קלוֹ  את  הׁש מיע# ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
י שׂ ראל  עם ׁש דּ בּ ר  ׁש מע ּת י  אחר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוּ במקוֹ ם
ׁש כּ ל  ּפ ר ׁש וּ ה וּ , ׁש כּ # הּמ לאכים, ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד

וזהוּ  מלא#, נעשׂ ה מ ּפ יו ׁש יּ צא ודבּ וּ ר ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִדּ בּ וּ ר
הלּ ּפ ידם, ואת הּק וֹ ֹלת את ראים העם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל

הכּ תוּ ב אמר אחר דּ בּ רוּ במקוֹ ם  אחת  ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
זּ האֹלהי"ם  מה ׁש מעּת י. זוּ  אמרׁש ּת ים ? ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

נתן  ׁש בּ אדם ׁש מעּת י זקן, זקן ׁש מעוֹ ן: ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
נ ׁש מה ק ׁש רים, ׁש ֹלׁש ה הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש ם הכּ ב וֹ ד, מכּ ּס א הנּ ׁש מה ונפׁש , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְור וּ ח 
מ0ֹלׁש  כּ ל וּ לה העלי וֹ נה ה0כינה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶיוֹ רדת
דּ בּ ר אחת נאמר ועליהן עלי וֹ נוֹ ת, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְספיר וֹ ת
- וּ ׁש ּת ים  אחת ׁש מעּת י , זוּ  ׁש ּת ים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהי"ם
בּ הן  ׁש נּ אמר עליוֹ נוֹ ת, ספיר וֹ ת ׁש ֹלׁש  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
וזהוּ  אחדים, ׁש ֹלׁש ה ואחת, אחת ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַאחת,
- ז "וּ  ׁש מעּת י , זוּ  ׁש ּת ים  אֹלהי"ם דּ בּ ר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַאחת
ע ּמ וֹ  דּ בּ ר כּ # ואחר  אח"ד. אוֹ תם עוֹ שׂ ה ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָבּ ּה 
צבא כּ ל כּ וֹ לל מטטרו "ן, ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵמהרוּ ח,
בּ וֹ  ׁש התלבּ ׁש  מ 0וּ ם ׁש לּ מּט ה , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים

על  ׁש ׁש ורוֹ כב הכּ וֹ לל האמצעי  העּמ וּ ד יו ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש יּ צא וד בּ וּ ר  דּ בּ וּ ר בּ כל ולכן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְספיר וֹ ת,
וכל  וזהוּ  מלא#, מּמ נּ וּ  יוֹ צא היה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
ירדה כּ # אחר  הּק וֹ ֹלת. את ראים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָהעם
ׁש ה וּ א בּ אוֹ פן, עשׂ ירית הּת ח ּת וֹ נה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה
הארץ  ועל בּ וֹ  ונאמר מ0ם, האדם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶנפׁש 
ׁש עליו  מ0וּ ם הגּ דוֹ לה, א0וֹ  את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ֶהרא#
ׁש יּ 0מע  כּ די בּ ארץ , אחד אוֹ פן והנּ ה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 
וׁש מים והּמ לאכים הכּ ּס א מן  וד בּ וּ רוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְקוֹ לוֹ 
וּ מּט ה מעלה בּ כל  בוֹ  ׁש יּ כּ ירוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָוארץ ,
ואפלּ וּ  הגּ וּ ף בּ כל ׁש 0לטוֹ נּה  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ נׁש מה

מּמ נּ ה. ּפ נוּ י איבר  ואין קטן, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ איבר 

IIתהלים IIזוהר 
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יהוּ דה:אסג בּ מדבּ ר בּ היוֹ תוֹ  לדוד אׁש חרךּ 'אֹלהיםבמזמוֹ ר אּת ה אלי ¦§§¨¦¦§§¦§©§¨¡¦¥¦©¨£©£¤¨

בסחורה להצליח 

אתה  אלי  אלהים יהודה, במדבר בהיותו  לדוד א)מזמור סג]:(סג, לפרק  תהלים שתפת [שימוש אם
בסחורה . להצליח  וכן הטוב, חלק לך ויבא  המזמור זה אמור להחלק רוצה ואתה  אחרים עם

יהודה . "במדבר מן ה' בה', ישמח  והמלך מן י ' י "ה . שלו  ושם

IIתהלים IIשימוש

כיון  מּכּלם י ֹותר הּמל ְך ּבדוד ּבחר ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻה ּקּב"ה
זמן  ּבכל  ּבֹו ּומׁשּתֹוקק  מתּדּבק ְְְְִִֵֵֶַַָָָׁשהיה 

יהוּ דה מזמ וֹ ר ּב מדּב ר ּב היוֹ תוֹ  (סג,לדוד  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מדרש:א) השירים  שיר חדש [זוהר

פ"ב:)הנעלם  אחרי#](דף מ ׁש כני ואמר, ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח 
כּ תוּ ב חדריו. הּמ ל# הביאני  (תהליםנר וּ צה ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

יהוּ דה סג ) בּ מד בּ ר  בּ היוֹ תוֹ  לדוד  בּ אמזמוֹ ר . ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֹ
ה וּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  הּמ ל#, דּ וד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ ראה,
כּ מ וֹ  הע וֹ לם, מלכי מכּ ל  יוֹ תר בּ וֹ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהתר צּ ה

ח)ׁש נּ אמר  א על (מלכים להי וֹ ת בּ דוד ואבחר ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הּט עם מה ישׂ ראל. ׁש דּ וד ,עּמ י  מ 0וּ ם ? ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

היה בּ ּמ דבּ ר , הצּ אן אחר  הוֹ ל# ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמיּ וֹ ם
האּמ נוּ ת מעשׂ ה את בּ ּמ דבּ ר ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ ל
ואוֹ מר מׁש בּ ח והיה הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל

ח) מעשׂ ה(תהלים ׁש מי # אראה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִכּ י 
הּט עם מה וגוֹ '. ׁש הרי אצ בּ עוֹ תי # מ 0וּ ם ? ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

על  יׁש נים ׁש וֹ כבים העוֹ לם בּ ני כּ ל ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה
והיה בּ ּמ דבּ ר, י וֹ ׁש ב היה והוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִמּט וֹ תיהם,
וּ בכּ וֹ כבים בּ לּ בנה בּ 0מים, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ ל
כּ י  אוֹ מר  והיה ה0מים, וּ במעשׂ ה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַוּ בּמ זּ לוֹ ת

וכתוּ ב וגוֹ '. ׁש מי # אדוֹ ננוּ (שם)אראה ה' ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌
פ וֹ חד , היה ותמיד וג וֹ '. ׁש מ# אדּ יר  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָמה 

א וּ מרוֹ מם הוּ א.וּ מ ׁש בּ ח בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ת ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ בכל  חמיו , מלּ פני בוֹ רח היה כּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַאחר
לפני  וּ מתּפ לּ ל מׁש בּ ח היה  לוֹ , ׁש היתה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָצרה 

בּ מד בּ ר בּ הי וֹ תוֹ  וכעת, הוּ א. בּ רוּ # ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
היה אחריו, רוֹ דף  ׁש אוּ ל ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה,

ׁש כּ תוּ ב  ׁש ירה, סג )אוֹ מר  מזמ וֹ ר(תהלים  ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌
בברחולדוד לדוד  מזמור  ג) (שם כתוב  באבשלום (וכן ְ◌ָ◌ִ◌

שירה) אמר  ועכשו אומר, היה בנו, אבשלום מפני 

יהוּ דה  בּ מד בּ ר  ׁש היוּ בּ היוֹ תוֹ  בּ ּמ קוֹ ם  , ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אחריו.רוֹ דפים ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

אׁש חרךּ ?אמרוּ מה אּת ה אלי וגוֹ '.אֹלהים ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ב ) ׁש ֹלׁש ה(סג, - אּת ה אלי , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱא ֹלהים,

כּ תר דרגּ תוֹ , זוֹ הי  - אֹלהים הם. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵׁש מוֹ ת
הזּ ה ׁש הכּ תר  הראׁש  זה - אלי  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכוּ ת.
ׁש כּ ל  אחד עּמ וּ ד והוּ א עליו, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ מד

ׁש כּ תוּ ב עליו, עוֹ מד  י)העוֹ לם וצ דּ יק (משלי  ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
העלי וֹ ן, היּ מין זה - אּת ה עוֹ לם. ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְיסוֹ ד 

קי)ׁש כּ תוּ ב זה(תהלים ועל לע וֹ לם. כהן אּת ה ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
אּת "ה. אל "י , אֹלהי "ם, - כּ אן דּ רגוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָׁש ֹלׁש 
ּת מיד . יוֹ ם בּ כל אצל # ואבּק ר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲאׁש חר ךּ ,

נפׁש י ל ! סג )צמאה ׁש צּ מא(שם  כּ מי  , ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
אני, כּ אן אף אלי !,ל ׁש ּת וֹ ת. נפׁש י צמאה ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

והבּ שׂ ר הנּ פׁש  ׁש יּ הי וּ  בּ שׂ רי, אלי! ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָּת אב
מים, בּ לי  ועיף צ יּ ה בּ ארץ אלי!. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְדּ בקים
ה ּת וֹ רה, אוֹ ר ׁש ם  ׁש אין מים? בּ לי זּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַמה
חזית! בּ ּק דׁש  כּ ן העלי וֹ ן. הּמ אוֹ ר  ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָהאוֹ ר

הּט עם(שם) מה  חזית #,, בּ ּק דׁש  כּ ן אלּ א ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
בּ מקוֹ ם הזּ ה, בּ ּמ ד בּ ר ׁש אני  גּ ב  על ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף

IIתהלים IIזוהר 
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בּ #, להדּ בק אוֹ ת# ר וֹ אה אני  - כּ # ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
וזה וּ כבוֹ ד#. עזּ # לראוֹ ת  אחרי# ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת וֹ קק

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אחרי#(שם)ה וּ א  מ ׁש כני ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
הכּ ל  אחרי #, ׁש ּת מ ׁש כני בּ זמן ֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָנר וּ צה.

ע ּמ #. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנתר צּ ה

וגּופי נפׁשי  הרי  - נפׁשי  לְך ְְְְְֲִִִֵַַָָצמאה 
ולא לפני ְך להראֹות אליְך ְְְְְִִֵֵֶֶָָֹמׁשּתֹוקקים
מים ּבלי ועיף צ ּיה  ּבארץ אני  ּכי  - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָֹיכל ּתי
ל ּמקֹום מחּוץ  נקרא ועיף צ ּיה ארץ  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהרי

ׁשכינה ְִֶָָׁשּׁשֹורה

יהוּ דה מזמ וֹ ר ּב מדּב ר ּב היוֹ תוֹ  (סג,לדוד  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ויקרא :א) פ' ח "ג כא :)[זוהר ◌ְ◌ָּת מהוּ ](דף
לילה. באוֹ תוֹ  ושׂ מחוּ  יוֹ סי, ור בּ י  חיּ יא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
ואמר, ה ּס וֹ חר  חבר וֹ  ּפ תח ׁש אכל וּ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
בוֹ  ׁש התעּס ק ּת י אחד  דּ בר  לפניהם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹאמר

ׁש כּ תוּ ב ה זּ ה  הּפ סוּ ק הזּ ה, סג )היּ וֹ ם (תהלים ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
יהוּ דה  בּ מדבּ ר בּ היוֹ תוֹ  לדוד  דּ וד מזמוֹ ר . ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ל ּמ ה מחמיו, בּ וֹ רח כּ ׁש היה ׁש ירה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָאמר
ל# צמאה אׁש חרךּ  אּת ה אלי אֹלהים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָאמר

וגוֹ ' ׁש הרי נפ ׁש י א ּת ה, אלי א ֹלהים ? ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
אי# וכי אׁש חר ךּ , ּת מיד. אח וּ זה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִבּ גבוּ רה
ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  את לׁש חר דּ וד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָיכל 
ׁש רוּ יה ׁש בּ ּה  מהארץ וגר ׁש  רח וֹ קה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ 

מ0ם,ה0כינה ׁש גּ רׁש  גּ ב על אף א לּ א, ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  את לׁש חר ׁש לּ וֹ  את עזב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָֹלא
ׁש אוֹ מר, כּ מי  - אׁש חר ךּ  ׁש מע ּת י, ואני ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַהוּ א.
כּ # יכלּת י. ׁש ֹּלא רק לפני #, להראוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵאל#
ׁש 0ם ל ּמ קוֹ ם מחוּ ץ ׁש אני  רק ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲאׁש חר ךּ ,

ׁש כינה. נפׁש יׁש וֹ רה  ל ! נפׁש י צמאה ׁש הרי  , ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לפני#, להראוֹ ת אלי # מׁש ּת וֹ קקים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוגוּ פי 
בּ לי  ועיף ציּ ה  בּ ארץ אני  כּ י  יכל ּת י , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ְוֹלא
מחוּ ץ  נקרא ועיף צ יּ ה ארץ ׁש הרי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָמים,

חיּ ים ׁש ּמ ים מ0וּ ם ׁש כינה , ׁש 0וֹ רה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַלּמ קוֹ ם
החיּ ים הּמ ים הם וּ מי  כּ אן. מצוּ יים זוֹ אין ? ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב כז)ׁש כינה, מים(בראשית בּ אר ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
מים בּ לי ועיף  ציּ ה ארץ זה ועל ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים,
ודּ אי  י וֹ סי , ור בּ י חיּ יא רבּ י אמרוּ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ תוּ ב.
לּמ ערה נכנסוּ  לפנינוּ . ּת קינה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הדּ ר#
חיּ וֹ ת קוֹ ל את ׁש מע וּ  הלּ ילה בּ חצוֹ ת ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְויׁש נ וּ .
רבּ י  אמר  התעוֹ רר וּ . ׁש נּ וֹ המוֹ ת. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ד בּ ר
י שׂ ראל  לכנסת לסיּ ע  היא עת הרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִחיּ יא,
אחד  כּ ל  אמר וּ , הּמ ל#. את  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש בּ חת
וידע  00מע מּמ ה דּ בר יאמר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

כ לּ ם. יׁש בוּ  ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה.

לׁשבח ׁשאמרֹו הּמק ֹום ּׁשהז ּכיר ּו ְְְִִֶֶֶַַַַַָָה ּטעם
יהּודה ּבמדּבר ְְְִַָָָֻה ּקּב"ה

יהוּ דהמזמ וֹ ר ּב מדּב ר ּב הי וֹ תוֹ  (סג,לדוד  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

תרומה :א) פ ' ח "ב ק"מ.)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף 
ואמר , ּפ ס וּ ק ּפ תח סג )אבּ א לדוד(שם מזמוֹ ר ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יהוּ דה  בּ מדבּ ר מכּ ל בּ היוֹ תוֹ  ׁש וֹ נה זּ ה מה . ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

ה ּת ׁש  מקוֹ םׁש אר  בּ איזה אמר ׁש ֹּלא בּ חוֹ ת ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
הּמ ל# דּ וד א וֹ תם  כּ אן ׁש בּ ח 0וֹ נה וּ מה ? ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

יהוּ דה בּ מדבּ ר בּ היוֹ ת וֹ  זהׁש אמר ֹלא  אלּ א ? ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
- גּ ם כּ # אף ׁש הרי לד )לבדּ וֹ , בּ ׁש נּ וֹ תוֹ (שם ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

וכן  ה זּ יפים . בּ בא אבימל #. לפני טעמוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת
ׁש לכּ לּ ם. ׁש בחוֹ  הע וֹ לם בּ ני  לכל להראוֹ ת 3◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

רוֹ דפים  והיוּ  בּ צער ׁש היה גּ ב על  ׁש אף  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָדּ וד ,
ׁש ירוֹ ת  ל וֹ מר  מׁש ּת דּ ל  היה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו ,

הוּ א  בּ רוּ ! ל ּק דוֹ ׁש  גּ ב ותׁש בּ חוֹ ת על ואף . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ֹלא ה ּק דׁש  ר וּ ח  - אוֹ מר  היה הּק דׁש  ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ רוּ ח
הׁש ּת דּ ל  ׁש הוּ א עד עליו ׁש וֹ רה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
ׁש וֹ רה ֹלא - מקוֹ ם בּ כל וכ# עליו. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ׁש רה 
עליו  ׁש יּ תעוֹ רר עד  ׁש לּ מעלה הּק ד ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַר וּ ח
ׁש רדפוּ  גּ ב  על אף ודוד, מלּ מּט ה. ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

IIתהלים IIזוהר 
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מים: בּ לי ועיף ציּ ה בּ ארץ בשׂ רי ל% כּ מּה  נפׁש י ל% חזיתי%ג צמאה בּ קּ דׁש  כּ ן ¨§¨§©§¦¨©§§¨¦§¤¤¦¨§¨¥§¦¨¦¥©Ÿ¤£¦¦
וּ כבוֹ ד%: עזּ % יׁש בּ חוּ נ%:ד לראוֹ ת שׂ פתי מחיּ ים חסדּ % טוֹ ב אברכ%הכּ י כּ ן ¦§ª§§¤¦©§§¥©¦§¨©§©§§¥£¨¤§

כּפ י: א)א ׁש מ% בּ  ּפ י:ובחיּ י יהלּ ל רננוֹ ת ושׂ פתי נפׁש י ּת שׂ בּ ע ודׁש ן חלב כּ מוֹ  §©¨§¦§¤¨©¨§¥¤¨¤¤¦§©©§¦§¦§¥§¨§©¤¦

בּ �:ז אהגּ ה בּ אׁש מרוֹ ת יצוּ עי על זכרּת י% כּ נפי%חאם וּ בצל לּ י עזרתה היית כּ י ¦§©§¦©§¨§©§ª¤§¤¨¦¨¦¨¤§¨¨¦§¥§¨¤

ׁש יר וֹ ת ע וֹ זב היה ֹלא בּ צערוֹ , והיה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו 
על  ר בּ וֹ נוֹ  את וּ לׁש בּ ח מּפ יו ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ חוֹ ת

ֹ◌ַהכּ ל .

אוֹ ואם לדוד מזמוֹ ר  ׁש 0נינוּ  זה ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
רוּ ח עליו ׁש רתה וכאן מזמוֹ ר, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלדוד
מזמוֹ ר ׁש אמר  מ0וּ ם בּ ּת חלּ ה, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
עצמ וֹ  מכוּ ן  היה הוּ א אם אלּ א, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלדוד .
הּק ד ׁש . רוּ ח עליו ׁש וֹ רה היתה ֹלא ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה,

כּ # נקרא לּמ ה הּק דׁש . רוּ ח זה ?מזמוֹ ר  ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
העליוֹ ן  הּמ ל # את מׁש בּ חת ׁש היא ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

שוכך )ּת מיד, ולא ומזמר משבח  היה הוא הזמן (שכל ָ◌ִ◌
וֹלא וּ מז ּמ רת מׁש בּ חת היתה הזּ מן ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
מתּק ן  גוּ ף מצא דוד, ׁש בּ א כּ יון  ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש וֹ ככת .
בּ עוֹ לם מג לּ ים והי וּ  עליו, וׁש רתה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י
כּ די  והכּ ל לּמ ל #, וּ לזּמ ר  ל ׁש בּ ח ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
לדוד  ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  הזּ ה העוֹ לם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תּת ּק ן
איׁש  מתּק ן , אי ׁש  בּ תּק וּ נ וֹ , ׁש לם איׁש  -ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌
לעוֹ למים. הׁש ּת נּ ה ׁש ֹּלא ודּ אי  דּ וד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַצדּ יק.
דּ וד , ׁש ל ׁש בח זה - יהוּ דה בּ מדבּ ר  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִבּ היוֹ תוֹ 
ׁש היוּ  גּ ב  על אף בּ צערוֹ , ׁש היה גּ ב על  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף

אמר תׁש בּ חת ואיזוֹ  אחריו, ?ר וֹ דפים ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
מה ׁש לּ וֹ  וה0בח ונכבּ דה. גּ דוֹ לה ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִּת ׁש בּ חת

סג )?ה וּ א אׁש חרךּ (תהלים אּת ה אלי  .אֹלהים ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌

ל ּמ ה אֹלהים, ׁש אמר כּ יון סתם. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים
דּ רג וֹ תאלי  ׁש ֹלׁש  ׁש לּ וֹ . דּ רגּ ה אוֹ תּה  אלּ א ? ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש הם גּ ב על ואף א ּת ה. אלי, אֹלהים, ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָכּ אן:
היא, אחת דּ רגּ ה ׁש מ וֹ ת , ׁש ל ׁש ֹלׁש ה  בּ ס וֹ ד ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

אֹלהים למעלה, - אֹלהים חיּ ים. ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱאֹלהים

ה 0מים. קצה עד ה0מים קצה - אלי ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַחיּ ים.
ׁש הכּ ל  גּ ב על ואף ׁש לּ וֹ . הדּ רגּ ה - ֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַאּת ה 
אם - אׁש חרךּ  עוֹ לה. אחד  וּ בׁש ם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
התקין  - אׁש חרךּ  אבל יפה. ׁש לּ וֹ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ מׁש מעוֹ 
ׁש עוֹ מד  האוֹ ר ׁש הרי  בּ 0חר. ׁש ּמ איר  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָהאוֹ ר 
למּט ה. אוֹ תוֹ  ׁש יּ ת ּק נוּ  עד מאיר  ֹלא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַבּ 0חר
על  אף הזּ ה, ה0חר א וֹ ר  את  ׁש ּמ תּק ן ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִוּ מי
ׁש ּמ איר, לבן לאוֹ ר זוֹ כה ׁש חר, ׁש הוּ א ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַגּ ב
האדם וזהוּ  הּמ אירה , אסּפ קלריה אוֹ ר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוזהוּ 

הבּ א. לע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש זּ וֹ כה

א ֹורֹות ל ׁשני ׁשּזֹוכים  ְְְִִִִֵֶָֻימצאנני ,

ּב שׂ רי צמאה  ל  ּכ מ ּה  נפׁש י  ב )ל  :(סג , ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ס וֹ ד א)וזה וּ מ ׁש חרי (משלי  ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
ׁש ל  האוֹ ר ׁש ּמ תּק נים - וּ מׁש חרי ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִימצאנני .
כתוּ ב  ֹלא ימצאנני, ה0חר . ◌ָ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְמׁש חרי 
לׁש ני  ׁש זּ וֹ כים ימצאנני, אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִימצאוּ ני ,
הלּ בן  ולאוֹ ר ה0חר, ה0חר  לאוֹ ר - ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְאוֹ ר וֹ ת
ׁש אינ ּה  לאסּפ קלריה וזוֹ כה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר.
וזהוּ  ׁש ּמ אירה. וּ לאסּפ קלריה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמאירה,
התקין  אׁש חרךּ . דּ וד אמר כּ ן ועל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִימצאנני .
אוֹ ר עליו  להאיר  ה0חר ה0חר ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶאוֹ ר 

ׁש ּמ איר. ל!לבן כּ מּה  נפׁש י  ל! צמאה ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌
סג )בּ שׂ רי וצמא(תהלים לאכל ׁש רעב כּ מי  , ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌

מ0וּ ם מים, בּ לי  ועיף ציּ ה בּ ארץ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִלׁש ּת וֹ ת.
וֹלא י 0וּ ב, ׁש ל מקוֹ ם ואינ וֹ  מדבּ ר ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
מים. בּ לי מקוֹ ם  הוּ א ולכן קדׁש . ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
בּ ּמ קוֹ ם אלי # וּ צמאים רעבים ׁש אנוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 

IIתהלים IIזוהר 
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ימינ%:טארנּ ן: ּת מכה בּ י אחרי% נפׁש י נפׁש יידּ בקה יבקׁש וּ  לׁש וֹ אה והּמ ה £©¥¨§¨©§¦©£¤¦¨§¨§¦¤§¥¨§¨§©§©§¦
הארץ: בּ תחּת יּ וֹ ת יהיוּ :יאיבאוּ  ׁש עלים מנת חרב ידי על והּמ ל�יביגּ ירהוּ  ¨Ÿ§©§¦¨¨¤©¦ª©§¥¨¤§¨ª¨¦¦§§©¤¤

בּ אֹלהים דוֹ ב'ישׂ מח ּפ י יּס כר כּ י בּ וֹ  ׁש בּ ע הנּ  כּ ל ׁש קר:יתהלּ ל רי ¦§©¥¦¦§©¥¨©¦§¨¦¦¨¥¦§¥¨¤

ואנוּ , וגוֹ '. חזיתי # בּ ּק דׁש  כּ ן  כּ מוֹ הזּ ה, ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ צ ּמ אוֹ ן  לׁש ּת וֹ ת מוֹ רנוּ  אל  צמאים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אנ וּ 
צמאים  כּ ! אף הזּ ה, בּ ּמ ק וֹ ם דּ בריו ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאת
הּמ קדּ ׁש  בּ בית דּ בריו בּ צּ מא ,לׁש ּת וֹ ת ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש מעוֹ ן  רבּ י אמר  קד ׁש . ׁש נּ קרא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ק וֹ ם
יאמר - הדּ בר ׁש התחיל מי  אבּ א, ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלרבּ י

◌ָ◌ְ◌ַעכ ׁש ו.

ה ּוא ּבר ּוְך ּבּקד ֹוׁש להּדבק  ּבא  אדם ְֲִֵֶַַָָָָָָּכאׁשר
א ֹותֹו עֹוזב  ולא  ּבֹו אֹוחז הּוא ּברּוְך ְֵֵַָָֹה ּקדֹוׁש

וגו'דּ בקה אחרי  ט)נפ ׁש י ח "א:(סג , [זוהר ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ויצא  קסג :)פ' ּפ תח](דף  חיּ יא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
סג )אמר ,ו  בּ י(תהלים אחרי ! נפׁש י דּ בקה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌

ימינ! להסּת כּ ל ,ּת מכה יׁש  הזּ ה בּ ּפ סוּ ק . ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הּמ ל# ׁש דּ וד מ0וּ ם - אחרי # נפׁש י  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָדּ בקה
אחרי  נפׁש וֹ  את ּת מיד מדבּ יק ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָהיה
לדברים חׁש ׁש  וֹלא  הוּ א, בּ רוּ # ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
נפׁש וֹ  להד בּ יק אלּ א העוֹ לם, ׁש ל ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
נדבּ ק  היה  ׁש הוּ א וכיון  בּ וֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְוּ רצ וֹ נוֹ 
וֹלא בּ וֹ  ּת וֹ מ# היה בּ רוּ #-הוּ א, ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק דוֹ ׁש -

אוֹ תוֹ . בּ א עוֹ זב אדם  ׁש כּ אׁש ר מכּ אן  ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  הוּ א, בּ רוּ ! בּ ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהדּ בק 

אוֹ תוֹ . ע וֹ זב ו ֹלא בּ וֹ  אוֹ חז  אחרהוּ א דּ בר  ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
אחרי! נפ ׁש י דּ רגּ תוֹ דּ בקה  להתע ּט ר - ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הדּ רגה נד בּ קת כּ אׁש ר ׁש הרי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
וכשהתגלתה]ההיא נתברכה , בּ דּ רג וֹ ת[שלו ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

היּ מין  אז אחריהן, לעל וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נוֹ ת

אחד  בּ חבּ וּ ר וּ לחבּ רּה  להעלוֹ תּה  בּ ּה  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵאוֹ חז
ימינ#, ותאחזני  ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י,
ּת מכה בּ י כּ ן ועל תחבּ קני, וימינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוכתוּ ב
הוּ א, בּ ר וּ # בּ ּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  וּ כׁש אוֹ חז ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְימינ #.
וימינוֹ  לראׁש י  ּת חת שׂ מאלוֹ  כּ תוּ ב ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָאז
אחד . וחבּ וּ ר אחד יחוּ ד והוּ א ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְתח בּ קני.
אוֹ תּה  מתמלּ את אז אחד, חבּ וּ ר ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש הוּ א

וּ מתבּ רכת. ׁש לּ וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַדּ ר גּ ה

רא ׁשית ב ' - אלהים ּברא  ְֱִִִֵֵָָֹּברא ׁשית

וגו 'וה ּמ ל   ּב אֹלהים  יב )י שׂ מח [זוהר:(סג, ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

בראשית  פ ' כט.)ח "א [כשמתעוררת](דף 

ראׁש וֹ גבורה] ּת חת בּ וֹ  לאחז  ֹ◌ַ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶעלי וֹ נה
והּמ ל# אחד. הכּ ל  להי וֹ ת בּ חדוה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוּ לקרבוֹ 

אוֹ ר שׂ מחה , - בּ אֹלהים [באור]ישׂ מח ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וגנוּ ז [שמאיר] טמיר אחד בּ ׁש ביל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הוֹ ציא

זה ועל  אחד , ׁש הם בּ ׁש נים בּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנס 
ׁש לם. בּ קיּ וּ ם נתקן ישׂ מח העוֹ לם וה ּמ ל 7 ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌

עוֹ לם בּ אֹלהים  עליון]- שׂ מח[אור הּת חּת וֹ ן ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
העליוֹ ן ששלח]בּ עוֹ לם אותו נסתר עמק[נ"א: ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֹ

שמח ? מקום באיזה ויוצאת  ששופעת  [שמחה 

שולח] בו שמח , בו לכּ ל .באלהים , ֹ◌ַ◌ִ◌ַחיּ ים
זה בּ ית הבּ ית. עּק ר  זה הּמ ל#. חיּ י  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים
וזהוּ  הע וֹ לם. וּ בוֹ נה העוֹ לם ׁש ל בּ ית ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶבּ וֹ נה
ראׁש ית ראׁש ית. ב' אֹלהים, בּ רא ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ רא ׁש ית
גּ דוֹ ל  ים ונעשׂ ה לתוֹ כוֹ  הכּ ל  כּ ׁש כּ וֹ נס ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָחכמה

הכּ ל . ֹ◌ַֹ◌ְ◌ִלׁש אב

IIתהלים IIזוהר 
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לדוד:אסד מזמוֹ ר אֹלהיםבלמנצּ ח אוֹ יב'ׁש מע מּפ חד בשׂ יחי קוֹ לי ©§©¥©¦§§¨¦§©¡¦¦§¦¦¦©©¥
חיּ י: און:ג ּת צּ ר ּפ עלי מרגׁש ת מרעים מּס וֹ ד כחרבד ּת סּת ירני ׁש ננוּ  אׁש ר ¦Ÿ©¨©§¦¥¦¦§¥¦¥¦§©Ÿ£¥¨¤£¤¨§©¤¤

מר: דּ בר חצּ ם דּ רכוּ  ייראוּ :הלׁש וֹ נם וֹלא ירהוּ  ּפ תאם ּת ם בּ ּמ סּת רים לירוֹ ת §¨¨§¦¨¨¨¨¦©¦§¨¦¨¦§ŸŸª§¦¨

לּ מוֹ :ו יראה מי אמרוּ  מוֹ קׁש ים לטמוֹ ן יסּפ רוּ  רע דּ בר למוֹ  עוֹ ֹלתזיחזּ קוּ  יחּפ שׂ וּ  §©§¨¨¨¨§©§¦§§¦¨§¦¦§¤¨©§§

עמק: ולב איׁש  וקרב מחּפ שׂ  חפשׂ  אֹלהיםחּת מנוּ  היוּ 'ויּ רם ּפ תאוֹ ם חץ ©§¥¤§ª¨§¤¤¦§¥¨Ÿ©Ÿ¥¡¦¥¦§¨
בם:טמכּ וֹ תם: ראה כּ ל יתנדדוּ  לׁש וֹ נם עלימוֹ  אדםיויּ כׁש ילוּ הוּ  כּ ל ויּ יראוּ  ©¨©©§¦¨¥§¨¦§Ÿ£¨Ÿ¥¨©¦§¨¨¨

אֹלהים ּפ על השׂ כּ ילוּ :'ויּ גּ ידוּ  בּ יהו�יאוּ מעשׂ הוּ  צדּ יק וחסה�ישׂ מח ©©¦Ÿ©¡¦©£¥¦§¦¦§©©¦©Ÿ̈§¨¨

לב: יׁש רי כּ ל ויתהללוּ  ¥¥§¦¨§©§¦§בוֹ 

נהר  לעבור

בשיחי  קולי  אלהים  )שמע ב סד ]:(סד, לפרק תהלים ואז [שימוש יתיה אמור דמיא  נהר ברת אי
תשתזיב .

IIתהלים IIשימוש

וגו'י שׂ מח בה' יא)צדּ יק  ח "ב:(סד, [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌

נז .) תורה](דף בּ ה'זוהר צדּ יק ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִישׂ מח
אמר לב. י ׁש רי כּ ל  ויתהללוּ  בוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוחסה

כתבו שמעון נז)רבי  אבד ,(ישעי ' הצדיק
לא נאבד  הצדיק הענין, ביארנו הרי 
פני  אותן מכל  אבד, הצדיק אלא כתיב 
אלא שאבד מי נמצא לא המלך

שאין קיד צדי "ק  אחד  צדדים, בשני אבד

ועוד  כבתחלה, ברכות בו שרויות
כנסת שהיא  זוגו בת ממנו שנתרחקה 

יותרקטוישראל  אבד שהצדיק  נמצא
כתיב לבוא ולעתיד ט )מהכל, גילי (זכרי '

הנה ירושלם בת הריעי ציון בת  מאד 
צדיק  הוא, ונושע צדיק לך יבא מלכך
הוא, ונושע צדיק אלא כתיב לא ומושיע 

וזה בודאי, נושע נתבאר.הוא

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

צדיק :קיד. היסוד ספירת השכינהקטו .היינו כידוע :היינו בארץ אחד אופן והנה  נאמר שעליה הקדושה 



תה�ים סהזוהר מזמור | לחודש יא | שני  ספר 314

ׁש יר:אסה לדוד מזמוֹ ר אֹלהיםבלמנצּ ח תהלּ ה דמיּ ה בּ ציּ וֹ ן'ל% ©§©¥©¦§§¨¦¦§ª¦¨§¦¨¡¦§¦
נדר: יׁש לּ ם יבאוּ :ג וּ ל% בּ שׂ ר כּ ל עדי% ּת פלּ ה עוֹ נתד ׁש מע דּ ברי §§ª©¤¤Ÿ¥©§¦¨¨¤¨¨¨¨Ÿ¦§¥£Ÿ

נש מבר כלום  בעי אי

תהלה  דומיה ב)לך  סה ]:(סה , לפרק תהלים עם [שימוש המזמור  זה אמור נש , מבר כלום בעית אי
טוב והוא "דומיה מן ה' המזמור, שבסוף "ישירו מן י ' י "ה . הוא שלו ושם ותצליח . שלו  שם

להצליח .

IIתהלים IIשימוש

ׁשהזּדּמן  ה ּקדׁש ּברּוח י ֹודע היה ה ּמלְך ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדוד
ּבעֹולם להתּגּלֹות הּזה ְְִִֶַַַָָה ּׁשיר

תהלּ ה ל  ב )וג וֹ 'דמ יּ ה שיר:(סה, חדש [זוהר ְ◌.◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ע"ז .)השירים ׁש יר ](דף  סה)כּ ת וּ ב ,(תהלים ָ◌ִ◌
תהלּ ה (שם)וכתוּ ב דמיּ ה דּ וד ל ! וגוֹ '. ְ◌ָ◌ְ◌.◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש הזדּ ּמ ן  הּק דׁש  בּ רוּ ח יוֹ דע היה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
ה0יר ואמר, בּ עוֹ לם, להתגּ לּ וֹ ת הזּ ה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַה0יר
ה וּ א דוּ מיּ ה. ל# - להתגּ לּ וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד 
ה ּת ׁש בּ חת לגלּ וֹ ת רׁש וּ ת ׁש אין ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חׁש אי,
אֹלהים זה והּת ה לּ ה הּת ׁש בּ חת אלּ א ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ וֹ ,
כּ נגד  ׁש הוּ א הּמ קדּ ׁש , בּ ית כּ ׁש נּ בנה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ ציּ וֹ ן,

נדר. י ׁש לּ ם ל# ואז העלי וֹ ן, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌3◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ קדּ ׁש 

ׁשרּוי ׁשהּגּוף  ּבׁשעה - יבאּו ּבׂשר ּכל ְֶֶַָָָָָָָָֹעדיָך
ּומ ּכֹות ּבמחלֹות ְְֲַַַַּבצער ,

וגוֹ 'ׁש מע  עדי  ג)ּת פלּ ה  פ ':(סה , ח "ג [זוהר ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

מ"ט:)תזריע  כּ תוּ ב ](דף יוֹ סי , רבּ י ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָׁש נה 
סה) ע (תהלים  ּת פלּ ה ׁש מע די!ׁש מע וגוֹ '. ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌

חזקיּ ה רבּ י  הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  זה - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
ּת פלּ ה 0מע היה?אמר, ּת פלּ וֹ ת  ׁש וֹ מע ! ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

להיוֹ ת ּת פלּ הצרי # 0מע זּ ה מה  אלּ א! ? ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ּת פ לּ ה, ׁש היא י שׂ ראל, כּ נסת זוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

קט )ׁש כּ תוּ ב תפ לּ ה.(שם סט )ואני (ואני(תהלים ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כּ נסתתפלתי) בּ ׁש ביל  אוֹ תּה  אמר  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְודוד 

הכּ ל  תפלּ ה , ואני 0אמר וּ מה ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.
ׁש ל  ּת פלּ ה וזוֹ  ּת פלּ ה, ׁש מע זה ועל ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,

ׁש כּ תוּ ב יג )יד, בּ ה"א.(שמות ידכה, עדי7על ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
יבאוּ  בּ שׂ ר בּ צער,כּ ל ׁש רוּ י ׁש הגּ וּ ף בּ ׁש עה - ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌

כּ י  וּ ב שׂ ר  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  וּ מכּ וֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחלוֹ ת
הבּ שׂ ר הבּ שׂ ר . בּ עוֹ ר הנּ גע  את בע וֹ ר וֹ . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
יבאוּ , ר וּ ח  כּ ל כתוּ ב ֹלא כּ # וּ מ0וּ ם  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהחי .

עדי# זּ ה מה יבא וּ . בּ שׂ ר כּ ל  אלּ אאלּ א ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ה וּ א זה הכּ הן, אל וה וּ בא ׁש נּ אמר ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
ירא נּ ה ואם ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  הוּ א. בּ ר וּ # ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ה כּ הן, אהרן אחד  בּ מק וֹ ם ראה , בּ א ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵֹ◌ַהכּ הן.
הּק דוֹ ׁש  וזה סתם, הכּ הן  אחר ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוּ במקוֹ ם

הוּ א. ◌ָבּ רוּ #

תכּפרם אּתה  ְְְֵֵַַָָּפׁשעינ ּו

וגו'דּ ברי  מנּ י גּ ברוּ  ד )עונוֹ ת  [זוהר:(סה, ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

ויצא  פ ' קנא .)בראשית חיּ יא](דף ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
ואמר, ּפ ׁש עינוּ ּפ תח  מנּ י  גּ ברוּ  עונ וֹ ת דּ ברי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

תכּפ רם  ׁש אין א ּת ה קׁש ה, הזּ ה ה ּפ סוּ ק . ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
דּ וד  אלּ א סוֹ פ וֹ . ראׁש וֹ  ואין ראׁש וֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ְֹסוֹ פוֹ 
הכּ ל  על בּ ּק ׁש  כּ # ואחר  עצמוֹ , על ֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִבּ ּק ׁש 

סה) דּ וד ,(תהלים אמר מנּ י. גּ בר וּ  עונוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי
כּ ּמ ה אבל ׁש חטאתי, בּ עצמי  ידעּת י  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני
חטאיהם ׁש הת גּ בּ ר וּ  בּ עוֹ לם הם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר סה מזמור | לחודש יא | שני  315ספר

תכּפ רם: אּת ה ּפ ׁש עינוּ  מנּ י חצרי%הגּ ברוּ  יׁש כּ ן וּ תקרב ּת בחר אׁש רי ¨§¤¦§¨¥©¨§©§¥©§¥¦§©§¨¥¦§Ÿ£¥¤
היכל%: קדׁש  בּ ית% בּ טוּ ב אֹלהיונשׂ בּ עה ּת עננוּ  בּ צדק יׁש ענוּ 'נוֹ ראוֹ ת ¦§§¨§¥¤§Ÿ¥¨¤¨§¤¤©£¥¡¥¦§¥

ולהם, לי וכן, הוֹ איל מּמ נּ י . יוֹ תר ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם 
תכּפ רם. אּת ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְּפ ׁש עינוּ 

ּבניהם את  ּכׁשּמקריבים הראׁשֹונים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָחסידים
יׁשּכן  ּותקרב  ּתבחר א ׁשרי אֹומרים : ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹל ּקרּבן
א ֹומרים: עליהם  ׁשעֹומדים  א ֹותם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָחצרי ְך.

היכל ְך קד ֹוׁש ּבית ְך ּבטּוב  ְְְְִֵֵֶֶָָנׂשּבעה

וּ תאׁש רי ה)וגוֹ 'קרבּת בחר  [זוהר:(סה, ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

לך לך פ' צד.)ח "א  אחד ](דף  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָּפ תח
סה)ואמר, יׁש כּ ן (תהלים  וּ תקרב  ּת בחר אׁש רי  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
מכּ ן חצרי! לאחר חצרי #, בּ ּת חלּ ה וגוֹ '. ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

מזּ ה, ּפ נימי זה היכל#. מכּ ן וּ לאחר ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵבּ ית#,
לתוך ]וזה חצרי#[נ"א : י ׁש כּ ן מזּ ה. למעלה  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ד )בּ ּת חלּ ה, והיה(ישעיה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קדוֹ ׁש  בּ ירוּ ׁש לים והנּ וֹ תר בּ צ יּ וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ׁש אר 
מ כּ ן, לאחר  בּ ית# בּ טוּ ב נ שׂ בּ עה לוֹ . ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵיאמר

ׁש נּ אמר  כד )כּ מוֹ  בּ ית.(משלי י בּ נה בּ חכמה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
היה ׁש אם בית. יבנה החכמה כתוּ ב ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹלא
בּ ית. נקראת ׁש חכמה מׁש מע כּ #, ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ תוּ ב
מה הינ וּ  בּ ית, יבּ נה בּ חכמה כּ תוּ ב ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

ב )0כּ ת וּ ב מעדן (בראשית יצא ונהר ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
היכל# קד וֹ ׁש  וגוֹ '. הגּ ן את  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש קוֹ ת
ׁש נינוּ , ׁש כּ # הכּ ל. ׁש למוּ ת הוּ א זה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאחר 

היכל  זּ ה  וזה,מה זה  כ "ל , ה"י כּ ל וֹ מר ? ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
הכּ תוּ ב  ראׁש  ּמ וֹ כיח  מה יחד. נׁש לם ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

חצרי!ׁש כּ תוּ ב י ׁש כּ ן וּ תקרב  ּת בחר ?אׁש רי ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌
לפני  קרבּ ן בּ נוֹ  את ׁש ּמ קריב  מי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶזה
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל רצוֹ נוֹ  הוּ א, בּ רוּ # ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ וֹ  וּ מתרצּ ה ההוּ א, בּ ּק רבּ ן הוּ א ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָבּ רוּ #
בּ ׁש ני  מדוֹ רוֹ  את ושׂ ם אוֹ תוֹ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוּ מקרב 
ׁש אוֹ תם זה, ואת זה את ואוֹ חז ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחדרים,

חצרי#, יׁש כּ ן  ׁש כּ ת וּ ב יחד , נקׁש ר וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַה0נים
החסידים כּ # מ0וּ ם  חצרי #. ׁש ני  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי
כּ ׁש ּמ קריבים כּ אן, ׁש ל זקנינוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נים,
ּפ וֹ תחים הזּ ה, לּק ר בּ ן  בּ ניהם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶאת

יׁש כּ ן ואוֹ מרים וּ תקרב ּת בחר  אׁש רי  : ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
אוֹ מרים:חצרי! עליהם ׁש ע וֹ מדים אוֹ תם . ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

אחר היכל#. קדוֹ ׁש  בּ ית# בּ טוּ ב ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנשׂ בּ עה
וצוּ נוּ  בּ מצווֹ תיו ק דּ ׁש נוּ  אׁש ר מבר# ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָכּ #
אבינוּ . אברהם ׁש ל  בּ בריתוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכניסוֹ 
כּ ׁש ם אוֹ מרים : עליהם ׁש עוֹ מדים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תם
בּ ּת חלּ ה ו ׁש נינוּ , וכ וּ '. לבּ רית ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הכנסּת וֹ 
על  כּ # ואחר עליו, רחמים אדם ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְיבּק ׁש 

ׁש כּ תוּ ב  טז)האחר , -(ויקרא  בּ עדוֹ  וכּפ ר ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌
קהל  כּ ל וּ בעד - כּ # ואחר  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה,
וכ# הזּ וֹ , הדּ ר# את לקחנוּ  ואנוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.

לפנינוּ . ורא וּ י ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָיפה

הּזה ּבּפס ּוק י ׁש האמּונה  ׁשל דברים  ְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָעׂשרה 

ונאהאמר ה וּ א  כּ # ודּ אי אבּ א, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ה וּ א כּ #, אוֹ מר ׁש ֹּלא וּ מי ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר .

א ׁש עתיד מוֹ ציא חּפ וֹ ת  מע שׂ רה עצמ וֹ  ת ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לצּ דּ יקים הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
וּ מ0וּ ם בּ זה. נקׁש רים וכ לּ ם ה בּ א. ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
יׁש  האמוּ נה ׁש ל דברים עשׂ רה ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָכּ #
וגוֹ ', וּ תקרב  ּת בחר  אׁש רי הזּ ה ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּפ סוּ ק 
אחת חּפ ה נעשׂ ית ודבר דּ בר  ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִוּ מכּ ל

הזּ ה מּמ נּ ה. בּ עוֹ לם חלקכם אׁש רי ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
נקׁש רת  הּת וֹ רה ׁש הרי  הבּ א, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בעוֹ לם
סיני בּ הר בּ גוּ פכם  עמדּת ם כּ אלּ וּ  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ לבבכם

תוֹ רה  ׁש נּ ּת נה לישׂ ראל.בּ ׁש עה  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים סהזוהר מזמור | לחודש יא | שני  ספר 316

אחת ּבׁשעה ׁשהרי ּתׁשּובה ּבעלי  ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָא ׁשריהם
קרבים אחד ּברגע  [בפ"א] אחד  ְְְִֵֶֶֶַָָּבי ֹום
לצּדיקים אפּלּו ּכְך היה  ּׁשּלא מה ְֲִִִֶַַַָָָָָֹל ּקּב"ה

ׁשנים ּבכּמה לּקּב"ה  ׁשהתקרב ּו ְְְְִִִֶַַָָָָָּגמּורים

וּ תקרבא ׁש רי ה)תבחר  בראשית:(סה , [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

שרה חיי קכט.)פ' בּ א](דף זקן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואברהם
רבּ י  בּ כּ ל . אברהם את בּ ר # וה' ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מים

ּפ תח, סח)יהוּ דה  וּ תקרב (תהלים  תבחר  אׁש רי  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אבל  נתבּ אר, הזּ ה הּפ סוּ ק חצרי#. ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ִיׁש כּ ן
הּק דוֹ ׁש  לפני כּ ׁש ר וֹ ת ׁש דּ רכיו  האי ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
אליו. לקרבוֹ  בּ וֹ  התרצּ ה והוּ א הוּ א, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָבּ רוּ #
וּ תׁש וּ קתוֹ  אליו, התקרב  אברהם ראה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
אברהם התקרב  וֹלא  בּ זה. י וֹ ם כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

אחת, בּ פעם אוֹ  אחד מעשׂ יו בּ יוֹ ם א לּ א ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
עד לדרגּ ה, מדּ ר גּ ה ימיו בּ כל  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵקרב וּ ה וּ 

בּ דרגּ תוֹ  ונכנס ׁש התע לּ ה זקן כּ ׁש היה . ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ואברהם ׁש כּ תוּ ב  כּ ראוּ י , עליוֹ נוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלדרגוֹ ת
עליוֹ נים, ימים  בּ אוֹ תם בּ יּ מים , בּ א ואז ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָזקן,
וה' האמוּ נה. בּ סוֹ ד ידוּ עים ימים ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם
כּ ל  י וֹ צאוֹ ת ׁש ּמ 0ם  בּ כּ ל . אברהם את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵבּ ר#

ט וֹ ב. וכל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכוֹ ת

ּב ׁש עה אׁש ריהם ׁש הרי ה ּת ׁש וּ בה, ּב עלי ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אחד ּב י וֹ ם אחת]אחת [בפעם  ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

היה 0ֹּלא מה לּק בּ "ה, קרבים  אחד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְבּ רגע 
ׁש התקרבוּ  גּ מוּ רים לצדּ יקים אפלּ וּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָכּ #
נכנס  ֹלא אברהם ׁש נים. בּ כּמ ה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק בּ "ה
זקן, ׁש היה עד  העליוֹ נים היּ מים  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

ׁש כּ תוּ ב דּ וד, וכן ׁש נּ אמר . אכּ מוֹ  א)(מלכים ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
בּ על  אבל בּ יּ מים. בּ א זקן דּ וד ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוהּמ ל#
רבּ י  בּ ּק בּ "ה. ונדבּ ק  נכנס מיּ ד ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּת ׁש וּ בה
הּת ׁש וּ בה ׁש בּ עלי הּמ קוֹ ם ׁש נינוּ , אמר , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵיוֹ סי 
לצדּ יקים אין ההוּ א, בּ עוֹ לם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים
ׁש הם מ0וּ ם בּ וֹ , לעמד  ר ׁש וּ ת ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְגּ מוּ רים

מוֹ ׁש כים והם מכּ לּ ם, יוֹ תר לּמ ל# ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְקרוֹ בים
רב  וּ בכח יוֹ תר הלּ ב בּ רצוֹ ן ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם 
מק וֹ מ וֹ ת כּ ּמ ה ראה, בּ א לּמ ל#. ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתקרב
בּ ית וּ בכלּ ם ההוּ א, בּ עוֹ לם  לּק בּ "ה ◌ֵ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְמת ּק נים
לפי  ואחד  אחד כּ ל לצּ דּ יקים, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָמוֹ ׁש בים

ל וֹ . כּ ראוּ י  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַדר גּ תוֹ 

סה)ּכ ת וּ ב יׁש כּ ן (תהלים וּ תקרב ּת בחר אׁש רי ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
מקרב חצרי! הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  , ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הנּ ׁש מ וֹ ת אוֹ תם ׁש עוֹ לים אליו, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָאוֹ תם
ׁש נּ תקנה בּ נחלתם וּ להאחז למעלה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמּמ ּט ה
ה ּמ ק וֹ מ וֹ ת אלּ וּ  - חצרי# יׁש כּ ן  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָלהן.

הם וּ מי ׁש בּ חוּ ץ, ׁש נּ אמרוהדּ רגוֹ ת כּ מוֹ  ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ג ) העמדים(זכריה בּ ין מהלכים ל# ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְונתּת י 

עליוֹ נים. קדוֹ ׁש ים בּ ין  דרגּ ה וזוֹ הי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָהאלּ ה.
ׁש ל  ׁש ליחים הם הזּ וֹ  לדּ רגּ ה ׁש זּ כּ אים ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מי
ותמיד  ה ּמ לאכים, א וֹ תם כּ מוֹ  העוֹ לם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִר בּ וֹ ן
מ0וּ ם ר בּ וֹ נם, בּ רצוֹ ן ׁש ליחוּ ת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִעוֹ שׂ ים

נטמאוּ .[התקדשו]ׁש אלּ וּ  וֹלא בּ קד0ה תמיד ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
מוֹ ׁש # הוּ א הזּ ה, בּ ע וֹ לם ׁש נּ טמא מי כן  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
נׁש מתוֹ , מּמ נּ וּ  וּ כׁש יּ וֹ צאת טמאה, ר וּ ח ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ָ◌ָעליו
אוֹ תם בּ ין וּ מדוֹ רוֹ  אוֹ תוֹ , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמט ּמ אים 
העוֹ לם. ׁש ל הּמ זּ יקים הם ואלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהּט מאים,
הזּ ה  בּ ע וֹ לם עצמוֹ  את אדם ׁש ּמ מׁש י! ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
העוֹ לם  בּ אוֹ ת וֹ  ונמׁש ! מדוֹ רוֹ  ה וּ א כּ ! -ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ומכניסות אותו מטמאות  הטמאות  רוחות  [ואותן 

לגיהנם] .אותו

לפנים ׁשּנכנסים עלי ֹונים לחסידים  מקֹום ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָי ׁש
א ֹורֹות על וא ֹורֹות  מד ֹורים על מד ֹורים ְְְִִַַַָכ ּמה
מאֹור מת ּבּיׁש אחד וכל ההּוא  ּבעֹולם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָנפרדים
הּזה ּבעֹולם נפרדים ׁשה ּמעׂשים  ּכמֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָחברֹו

עצמ וֹ בּ א  את וׁש וֹ מר  ׁש ּמ תקדּ ׁש  מי ראה , ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
מד וֹ ר וֹ  יּט מא, ׁש ֹּלא הזּ ה ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
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עליוֹ נים קדוֹ ׁש ים אוֹ תם בּ ין ההוּ א ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
עוֹ מדים ואלּ וּ  ׁש ליחוּ ת, ּת מיד ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְועוֹ שׂ ים

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כז)בּ חצר, חצר(שמות את ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌
י וֹ תר בּ פנים ׁש הם אחרים וי ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש כּ ן.
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ בּ ית, א לּ א בּ חצר, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם

סה) בּ ית!(תהלים  בּ טוּ ב  דּ וד ,נשׂ בּ עה אמר . ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
יׁש כּ ן נשׂ בּ ע  ׁש אמר כּ יון בּ ית#. בּ טוּ ב ה ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ

בּ ית# בּ טוּ ב  נשׂ בּ עה כּ תוּ ב  לּמ ה ?חצרי #, ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
כּ מ וֹ  להיוֹ ת, צרי# היה בּ ית# בּ טוּ ב ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִישׂ בּ ע

יׁש כּ ן  י ׁש יבהׁש כּ תוּ ב אין  ׁש נינוּ , הרי  אלּ א ! ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מקוֹ ם ויׁש  לב דּ ם. דוד למלכי אלּ א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָבּ עזרה
וּ מי  לפנים , ׁש נּ כנסים עליוֹ נים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַלחסידים

כּ כּ תוּ בהם ג )? הּמ ׁש כּ ן (במדבר לפני  והחנים ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מ ׁש ה מזרחה מוֹ עד אהל  לפני  ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵקדמה
על  מדוֹ רים וכּמ ה וגוֹ '. וּ בניו ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְואהרן
בּ עוֹ לם נפרדים אוֹ רוֹ ת על  ואוֹ ר וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְמדוֹ רים
כּ מ וֹ  חבר וֹ . מאוֹ ר מתבּ יּ ׁש  אחד וכל ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַההוּ א,
גּ ם כּ # הזּ ה, בּ ע וֹ לם נפרדים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ עשׂ ים

ההוּ א. בּ עוֹ לם נפרדים  ואוֹ רוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְמקוֹ מ וֹ ת 

הזּ ה,וּ בא  בּ עוֹ לם ׁש אפלּ וּ  נאמר הרי וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
והנּ ׁש מ וֹ ת מּט תוֹ  על י ׁש ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש אדם
ה גּ וּ ף, מּת וֹ # ויצאוּ  בּ עוֹ לם ל ׁש וֹ טט ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְצריכוֹ ת
וּ משׂ וֹ טטת  עוֹ לה וּ נׁש מה נׁש מה כּ ל  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאין
אלּ א  היּ מים, עּת יק ּפ ני סבר בּ כבוֹ ד ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלראוֹ ת 
כּ ! הּמ ע שׂ ים, וּ כפי  ּת מיד ׁש נּ מׁש ! ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

ע וֹ לה. יׁש ן נׁש מתוֹ  הוּ א - נטמא אם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
טמא וֹ ת ר וּ ח וֹ ת אוֹ תן וכל  י וֹ צאת, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהנּ ׁש מה
בּ אוֹ תן  בּ הן ונדבּ קת אוֹ תּה , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְלוֹ קחוֹ ת
בּ עוֹ לם, ׁש ּמ ׁש וֹ טטוֹ ת הּת חּת וֹ נוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רג וֹ ת
לבא ׁש ּק רוֹ בים  דּ ברים לּה  מוֹ דיעוֹ ת ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוהם
דּ ברים לּה  ׁש ּמ וֹ דיעים ולפעמים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם.
ואם ּפ ר ׁש וּ ה. והרי  עליה, וצ וֹ חקים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְכּ וֹ זבים
עוֹ לה, ונׁש מתוֹ  יׁש ן כּ ׁש הוּ א אדם , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶזוֹ כה

הרוּ ח וֹ ת בּ ין וּ ב וֹ קעת וׁש טה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת
ואוֹ מרים: מכריזים  וכלּ ם הלּ לוּ , ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַהּט מאוֹ ת

מצּ דּ נוּ  אינוֹ  זה ּפ נּ וּ . מק וֹ ם, עוֹ להּפ נּ וּ  והיא ! ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
דּ בר ל ּה  וּ מוֹ דיעים הּק דוֹ ׁש ים, אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵבּ ין
מחנוֹ ת אוֹ תם כּ ל וּ כׁש יּ וֹ רדת , אמת. ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶאחד 
לדעת אליה להתקרב ר וֹ צים ערבּ וּ ב ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
דּ ברים לּה  מוֹ דיעים והם הדּ בר, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
בּ תוֹ # ׁש נּ וֹ טלת ההוּ א והדּ בּ וּ ר  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים.
ה וּ א האחרים  אוֹ תם בּ ין קדוֹ ׁש ים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם

וזה הּת בן. בּ תוֹ # יֹותרכּ תב וּ אה  זֹוכה  הּוא [מי ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵֶ

וה ּנׁשמ עֹומד ׁשה ּוא  הּזה]ּבעֹוד ּבעֹולם  עֹומדת  .ה  ְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

מהגּ וּ ף ּכ מ וֹ  הנּ ׁש מוֹ ת כּ ׁש יּ וֹ צאוֹ ת כן ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
וכ ּמ ה לעלוֹ ת, רוֹ צוֹ ת ה זּ ה, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם
נמצאים. מזּ יקים וּ מחנוֹ ת הּפ תח ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְׁש וֹ מרי 
בּ אוֹ תן  בּ הם אוֹ חזים כּ לּ ם - מצּ דּ ם הם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִאם
ד וּ מה בּ יד אוֹ תם וּ מוֹ סרים  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהנּ פׁש וֹ ת,
עוֹ לוֹ ת כּ # ואחר  ל גּ יהנּ ם. ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכניסם
אוֹ תם, נוֹ טלים והם בּ הם, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְואוֹ חזים
מצווֹ ת על ׁש עברוּ  הם אלּ וּ  בּ הם : ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכריזים 
ואחר הע וֹ לם. בּ כל מׁש וֹ טטוֹ ת וכן ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִר בּ וֹ נם.
ׁש נים עד  וכן ל גּ יהנּ ם, אוֹ תם מחזירים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָכּ #
הם חדׁש ים  עשׂ ר ׁש נים אחר חדׁש ים . ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָעשׂ ר
אוֹ תם להם. ׁש ראוּ י מק וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ ככים
כּ מ וֹ  למעלה, עוֹ לוֹ ת  ׁש זּ כוּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מוֹ ת

בּ מק וֹ מוֹ תיהם. וזוֹ כוֹ ת  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ת בּ אר ,

להם ראהבּ א  ׁש נּ גנז וּ  הצּ דּ יקים אׁש רי , ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
מקוֹ ם  ואין ההוּ א, לע וֹ לם טוֹ ב וֹ ת  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
ס וֹ ד את  ׁש יּ וֹ דעים כּ אוֹ תם אוֹ תם בּ כל  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְּפ נימי

יוֹ ם  בּ כל בּ הם לדבּ ק ויוֹ דעים על ר בּ וֹ נם . ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כּ תוּ ב סד )אלּ וּ  אֹלהים(ישעיה ראתה ֹלא עין ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

למחכּ ה זּ ה מה ל וֹ . למחכּ ה יעשׂ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָזוּ לת#
ׁש נּ אמר לוֹ  כּ מוֹ  לב )? איּ וֹ ב (איוב  את  חכּ ה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

ׁש ל  לדבר ׁש דּ וֹ חקים הם ואלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ דברים.

IIתהלים IIזוהר 
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רחקים: וים ארץ קצוי כּ ל בּ גבוּ רה:זמבטח נאזר בּ כחוֹ  הרים מכין ¦§¨¨©§¥¤¤§¨§Ÿ¦¥¦¨¦§Ÿ¤§¨¦§¨
לאּמ ים:ח והמוֹ ן גּ לּ יהם ׁש אוֹ ן יּמ ים ׁש אוֹ ן קצוֹ תטמׁש בּ יח יׁש בי ויּ יראוּ  ©§¦©§©¦§©¥¤©£§ª¦©¦§Ÿ§¥§¨

ּת רנין: וערב בקר מוֹ צאי ּת עׁש רנּ הימאוֹ תתי% רבּ ת וּת ׁש קקה הארץ ּפ קדּת  ¥Ÿ¤¨¥Ÿ¤¨¤¤©§¦¨©§¨¨¨¤©§Ÿ§¤¨©©©§§¤¨

אֹלהים ּת כינה:'ּפ לג כן כּ י דּ גנם ּת כין מים נחתיאמלא רוּ ה ּת למיה ¤¤¡¦¨¥¨¦¨¦§¨¨¦¥§¦¤¨§¨¤¨©¥©¥

ּת בר�: צמחּה  ּת מגגנּ ה בּ רביבים וּ מעגּ לי%יבגּ דוּ דיה טוֹ בת% ׁש נת עּט רּת  §¤¨¦§¦¦§Ÿ§¤¨¦§¨§¨¥¦©§¨§©¨¤©§¨¤
ׁש ן: דּ  ּת חגּ רנה:יגירעפוּ ן גּ בעוֹ ת וגיל מדבּ ר נאוֹ ת כריםידירעפוּ  לבׁש וּ  ¦§£¨¤¦§£§¦§¨§¦§¨©§Ÿ§¨¨§¨¦

יׁש ירוּ : אף יתרוֹ עעוּ  בר יעטפוּ  ועמקים ¦¨©£§¦¨§©©¦¨£©Ÿ©הצּ אן

את לדעת וּ מחכּ ים אוֹ תּה  וּ מדיּ קים ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
הם אלּ וּ  לר בּ וֹ נם . מ כּ רים והם הדּ בר, ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵבּ רוּ ר 
הם אלּ וּ  יוֹ ם. בּ כל בּ הם מ ׁש ּת בּ ח ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ר בּ וֹ נם
ואלּ וּ  קדוֹ ׁש ים, עליוֹ נים בּ ין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנסים
מי  ואין ׁש לּ מעלה, ה0ערים בּ כל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכנסים
הזּ ה בּ עוֹ לם  חלקם  אׁש רי בידם. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ מחה

הבּ א. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בע וֹ לם

א ׁשרי ּכת ּוב  ׁשעליו - מׁשה ׁשל  חלקֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֹא ׁשרי
ּותקרב ְְִֵַָּתבחר

וּ תקרבא ׁש רי  ה)תבחר  פ ':(סה, שמות  [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

עט:)יתרו ה'](דף  מלא# אליו ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ קרא
וגוֹ '. יעקב לבית  תאמר כּ ה לאמר ההר ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִמן

ּפ תח, יצחק סה)ר בּ י  ּת בחר(תהלים אׁש רי ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌
חצרי! יׁש כּ ן אוֹ תוֹ וּ תקרב  ׁש ל חלקוֹ  א ׁש רי  . ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

וקרב  בּ וֹ  התר צּ ה  הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָאדם
ׁש כּ ל  הּק ד וֹ ׁש , ההיכל בּ ת וֹ # לׁש רוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 
ה וּ א רׁש וּ ם לעבוֹ דתוֹ , בּ וֹ  התר צּ ה ׁש הוּ א  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי
ה וּ א ׁש הרי  לדעת, ׁש לּ מעלה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵמר 0וּ מים
ל ׁש ר וֹ ת העלי וֹ ן הּק דוֹ ׁש  הּמ ל# מלּ פני  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנבחר 
הרׁש ם, אוֹ תוֹ  בּ וֹ  ׁש נּ מצא מי וכל  ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִבּ מדוֹ רוֹ ,

ׁש לּ מעלה ה0ערים בּ כל  מוֹ חהעוֹ בר  ואין ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי אמר , יה וּ דה ר בּ י  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְבּ יד וֹ .

וּ תקרב, ּת בחר אׁש רי כּ תוּ ב ׁש עליו  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹמׁש ה,
הערפל ,(שמותב )וכתוּ ב אל נגּ ׁש  (שםוּ מׁש ה ְ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

י גּ ׁש וּ .כד ) ֹלא והם ה' אל לבדּ וֹ  מׁש ה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְונגּ ׁש 
הנּ קבוֹ ת. אלּ וּ  - יעקב לבית תאמר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹֹכּ ה

הזּ כרים. אלּ וּ  - י שׂ ראל  לבני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְותגּ יד

עת ּובכל  י ֹום ּבכל א ֹורח ֹותיו ְְְֵָָָָלׂשּום

וגו 'א ׁש רי  וּ תקרב  ה)ּת בחר חדש:(סה, [זוהר  ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

נח  כ"ז :)פ ' ּפ תח,](דף  י וֹ חנן (תהליםרבּ י ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
חצרי#סה) י ׁש כּ ן וּ תקרב ּת בחר ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

וּ ראה בּ א היכל#. קדׁש  בּ ית# בּ ט וּ ב  ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנשׂ בּ עה
וּ מעשׂ יו  עצמוֹ  ולבדּ ק לזּ הר  לאדם יׁש  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

היא; ויוֹ ם . יוֹ ם יאמר:?בּ כל - בּ בּ קר  קם ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַֹ◌
נכוֹ ן  לבּ י ׁש יּ הא אֹלהי, ה' מלּ פני ! רצוֹ ן  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְיהי 
רגליו  מוֹ ׁש יט א ׁש כּ ח!. ׁש ֹּלא  בּ ידי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָוּ מסוּ ר 
ישׂ וּ טוּ  ׁש ֹּלא רגליו צעדי  על  יׁש גּ יח - ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת 

ׁש נּ אמרלהרע  ירוּ ץ, - מצוה לדבר  הל# . ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
יא) י ׁש אג.(הושע כּ אריה ילכוּ  ה' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַאחרי

- היּ וֹ ם כּ ל  עבר לר וּ ץ. מצוה בּ ׁש בּ ת ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
בּ יּ וֹ ם 0עשׂ ה מה גּ וּ פוֹ  את  לבדּ ק ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָצרי#
עליו  ּת ׁש וּ בה מיּ ד  יעשׂ ה צרי#, ואם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַההוּ א,

ׁש יּ י ׁש ן. ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶֹקדם
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לחודש יב

לאֹלהיםאסו הריעוּ  מזמוֹ ר ׁש יר הארץ:'למנצּ ח ׁש מוֹ בכּ ל כבוֹ ד זּמ רוּ  ©§©¥©¦¦§¨¦¥¦¨¨¨¤©§§§

ּת הלּ תוֹ : כבוֹ ד לאֹלהיםג שׂ ימוּ  עזּ %'אמרוּ  בּ רב מעשׂ י% נּ וֹ רא מה ¦¨§¦¨¦§¥¦©¨©£¤§Ÿª§

איבי%:יכחׁש וּ  סלה:ד ל% ׁש מ% יזּמ רוּ  ל� ויזּמ רוּ  ל% יׁש ּת חווּ  הארץ לכוּ הכּ ל §©£§Ÿ§¤¨¨¨¤¦§©£§¦©§¨§©§¦§¤¨§

אֹלהים מפעלוֹ ת אדם:'וּ ראוּ  בּ ני על עלילה בּ נּ הרונוֹ רא ׁש ה ליבּ  ים הפ� §¦§£¡¦¨£¦¨©§¥¨¨¨©¨§©¨¨©¨¨

בּ וֹ : נשׂ מחה ׁש ם ברגל ּת צּפ ינהזיעברוּ  בּ גּ וֹ ים עיניו עוֹ לם בּ גבוּ רתוֹ  מׁש ל ©©§§¨¤¨¦§§¨Ÿ¥¦§¨¨¥¨©¦¦§¤¨

אל סלה:(ירימו)הּס וֹ ררים למוֹ  אֹלהינוּ חירוּ מוּ  עּמ ים קוֹ ל'בּ רכוּ  והׁש מיעוּ  ©§¦©¨¨¤¨¨§©¦¡¥§©§¦

רגלנוּ :טּת הלּ תוֹ : לּמ וֹ ט נתן וֹלא בּ חיּ ים נפׁש נוּ  אֹלהיםיה)ם בחנּת נוּ  'כּ י §¦¨©¨©§¥©©¦§¨©©©§¥¦§©§¨¡¦

כּ סף: כּ צרף במתנינוּ :יאצרפּת נוּ  מוּ עקה שׂ מּת  בּמ צוּ דה הרכּ בּת יבהבאתנוּ  §©§¨¦§¨¨¤£¥¨©§¨©§¨¨¨§¨§¥¦§©§¨

רוח לו  שיש  למאן

לאלהים א)הריעו  סו ]:(סו, לפרק תהלים  ולחוש[שימוש עלוהי  ותלי  יתיה כתוב  רוח  דאלויה  למאן
נפש . עד מים באו  כי  אלהים הושיעני עלוהי,

IIתהלים IIשימוש

א ֹותֹו - מע ׂשיהם  מטיבים אדם ּבני  ְְֲִִִֵֵֶַָָאם
ואז ימינה אֹותם מס ֹובב ה ּסֹובב  ְְְִֵֵַַַַָָָָה ּגלּגל 
ּכראּו להם  להיטיב  ּבעֹולם מעׂשים ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָנעׂשים 

עלילה לכ וּ  נוֹ רא  אֹלהים מפעלוֹ ת וּ ראוּ  ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

אדם ּב ני  ה)על פ ':(סו, בראשית [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

קט.)וירא  ּפ תח,](דף  יצחק לז)רבּ י  וה וּ א(איוב  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
וגוֹ '. לפעלם בּ תחבּ וּ ֹלתו מתהּפ # ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמסבּ וֹ ת
בּ עוֹ לם ס בּ וּ בים  מס בּ ב הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מעשׂ יו, לע שׂ וֹ ת צחים אׁש  גּ חלי ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵוּ מביא
בּ גון  אוֹ תם וע וֹ שׂ ה אוֹ תם הוֹ פ # כּ # ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 

וּ בּמ ה תחבּ וּ לוֹ תאחר . ע וֹ שׂ ה בּ תחבּ וּ ֹלתו. ? ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
כּ מ וֹ  וֹלא אוֹ תם , להפ# כּ די סבּ וּ בים ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מסבּ ב

ּפ  מ0וּ ם - לפעלם הרא ׁש וֹ נים. עלםאוֹ תם ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌
מעשׂ ים, עוֹ שׂ ים ׁש הם כּ מוֹ  אנוֹ ׁש . בּ ני ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
על  יצוּ ם אׁש ר  כּ ל  א וֹ תם. מהּפ # הוּ א ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָכּ #
אדם בּ ני  מעשׂ י מ0וּ ם - ארצה תבל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְּפ ני
0ה וּ א מה בּ כל מסבּ וֹ ת  א וֹ תם מהּפ # ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְהוּ א

אלעזר ר בּ י וגוֹ '. תבל ּפ ני על אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְמצוּ ה
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  - מתהּפ # מס בּ וֹ ת והוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
בּ עוֹ לם מעשׂ ים וּ מביא ס בּ וּ בים  מסבּ ב ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְהוּ א
אדם בּ ני ׁש חוֹ ׁש בים ואחר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתקיּ ם,
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  מע שׂ ים, אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תקיּ מוּ 
ׁש היוּ  מכּ מוֹ  מע שׂ ים אוֹ תם את אוֹ תם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵהוֹ פ#
כּ ת וּ ב, בּ תחבּ וּ לתוֹ  בּ תח בּ וּ ֹלתו, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ התחלה.
בּ עוֹ ד  חרס, כּ לי ׁש עוֹ שׂ ה הזּ ה האּמ ן ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ְכּ מוֹ 
חוֹ ׁש ב  לפניו, מס ּת וֹ בב ה גּ ל גּ ל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
לעשׂ וֹ ת ח וֹ ׁש ב עוֹ שׂ ה, - זה כּ גוֹ ן ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
לכלי  זה כּ לי מהּפ # עוֹ שׂ ה. - אחר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְכּ גוֹ ן
כּ # לפניו. ס וֹ בב הגּ לגּ ל  ׁש אוֹ תוֹ  מ0וּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַאחר
ׁש ה וּ א מעשׂ יו את מהּפ # הוּ א בּ ר וּ # ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

◌ֶע וֹ שׂ ה.

וּ מהוּ בּ תחבּ וּ ֹלתו  י וֹ "ד , דּ ין חסר  בּ ית זה ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
הּס וֹ בב  גלגּ ל ׁש הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה
זה מכּ לי כּ לים מהּפ # הוּ א זה ועל  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,
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לרויה: וּת וֹ ציאנוּ  וּ בּמ ים באׁש  בּ אנוּ  לראׁש נוּ  ׁש  בעוֹ לוֹ תיגאנוֹ  בית% אבוֹ א ¡§Ÿ¥¨¨¥©©¦©¦¥¨§¨¨¨¥§§

נדרי: ל% לי:ידאׁש לּ ם בּ צּ ר ּפ י ודבּ ר שׂ פתי ּפ צוּ  אעלהטואׁש ר מחים עלוֹ ת £©¥§§¨¨£¤¨§¨¨§¦¤¦©©¦Ÿ¥¦©£¤

סלה: עּת וּ דים עם בקר אעשׂ ה אילים קטרת עם כּ לטזלּ � ואסּפ רה ׁש מעוּ  לכוּ  ¨¦§Ÿ¤¥¦¤¡¤¨¨¦©¦¤¨§¦§©£©§¨¨

אֹלהים לנפׁש י:'יראי עשׂ ה לׁש וֹ ני:יזאׁש ר ּת חת ורוֹ מם קראתי ּפ י אליו ¦§¥¡¦£¤¨¨§©§¦¥¨¦¨¨¦§©©©§¦

אדני:יח יׁש מע ֹלא בלבּ י ראיתי אם אֹלהיםיטאון ׁש מע הקׁש יב'אכן ¨¤¦¨¦¦§¦¦¦§©£Ÿ¨¨¥¨©¡¦¦§¦

ּת פלּ תי: אֹלהיםכ בּ קוֹ ל מאּת י:'בּ רוּ � וחסדּ וֹ  ּת פלּ תי הסיר ֹלא אׁש ר §§¦¨¦¨¡¦£¤¥¦§¦¨¦§©§¥¦¦

בּ ני  ׁש ל פעלם  כּ פי זה וכל  אחר, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלכלי
- מעשׂ יהם  מטיבים  אדם  בּ ני אם  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם.
ימינה, אוֹ תם מס וֹ בב ה ּס וֹ בב הגּ לגּ ל  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַא וֹ תוֹ 
להם להיטיב  בּ עוֹ לם  מעשׂ ים נע שׂ ים  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְואז
ׁש וֹ קט  וֹלא  ּת מיד ס וֹ בב וה גּ לגּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י,
בּ וֹ . מת גּ ל גּ ל והעוֹ לם  היּ מין, צד  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ׁש ּס וֹ בבת ּת ח בּ וּ לתוֹ  - להרע אדם  בּ ני  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָבּ אוּ 
היּ מין, ׁש ל  בּ ּס בּ וּ ב עוֹ מדת והיתה ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּת מיד
לצד אוֹ ת ּה  מסוֹ בב הוּ א  בּ רוּ # ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
ׁש היוּ  וכלים מסבּ וֹ ת  וּ מה ּפ # ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְשׂ מאל
מעשׂ ים ונע שׂ ים  סוֹ בב  ה גּ ל גּ ל ואז ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְשׂ מאל.
סוֹ בב וה גּ לגּ ל אדם. לבני להרע ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
להיטיב ׁש בים אדם ׁש בּ ני עד  צד ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְלאוֹ תוֹ 
בּ ני  בּ מעשׂ י ע וֹ מד והגּ לגּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם,
וֹלא לפעלם, בּ תח בּ וּ ֹלתו כּ # ועל ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם .

ּת מיד. ◌ִ◌ָ◌ֵעוֹ מד

מ ּכְך וה ּתֹוצאה נפ ׁש מסיר ּות  על ּבּתּנּורים  ְְִִִֶֶַַַַָָָָּבאּו
וּ בּמ יםבּ אנוּ  יב )ּב אׁש  פ ':(סו , שמות  [זוהר ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כ"ט:)וארא היתה](דף הצּ פרדּ ע. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַוּת על
והיוּ  מהם . הארץ והתמ לּ אה והוֹ לידה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַאחת

ׁש כּ תוּ ב  לאׁש , עצמן מ וֹ סר וֹ ת וּ בתנּ וּ רי#כלּ ן 3◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
אוֹ מר וֹ ת היוּ  וּ מה סו)?וּ במׁש אר וֹ תי #. (תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

לרויה  ו ּת וֹ ציאנ וּ  וּ ב ּמ ים בּ אׁש  ואםבּ אנ וּ  . ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ ל  למצרים אכּפ ת מה כּ # אם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹּת אמר,

לאׁש  נכנסוֹ ת הצּ פרדּ עים כלּ ן אוֹ תן אלּ א ? ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌3◌ָ◌
מתוֹ ת. וֹלא בּ ּת נּ וּ ר והוֹ לכוֹ ת לאׁש  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנכנסוֹ ת 

עשׂ וּ  מה ׁש ּמ ת וֹ ת  בּ ּת נּ וּ ר,ואוֹ תן היה  לחם ? ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ויוֹ צא וֹ ת וּ מתבּ ּק עוֹ ת, הלּ חם לתוֹ # ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנס וֹ ת
בּ אוּ  הלּ חם. לתוֹ # ונׁש אבוֹ ת אחר וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵמהן 
לצפרדּ ע  הפכה ּפ ת  אוֹ תּה  מּמ נּ וּ , ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ֶלאכל 

וּ מרימוֹ ת ורוֹ קדוֹ ת, עד בּ מעיהם קוֹ ל וֹ ת ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌
מהכּ ל . להם קׁש ה וזה מתים, ֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש היוּ 

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש יר:אסז מזמוֹ ר בּ נגינת ּפ ניו'אֹלהיםב*למנצּ ח יאר ויברכנוּ  יחנּ נוּ  ©§©¥¦§¦Ÿ¦§¦¡¦§¨¥¦¨§¥¨¥¨¨

תמידיתלקדח ת 

יחננו  ב)אלהים סז]:(סז, לפרק  תהלים שבסוף[שימוש "סלה מן ה ' "יחננו, מן י' י "ה. שלו  שם
הנתפש . ולאדם תמידי לקדחת  טוב והוא המזמור.

IIתהלים IIשימוש

זה ּפרק ׁשירת ואמר מנ ּגן היה  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹה ּכּנֹור
וגו'אלהים ויברכנו  ב )יחננו [זוהר:(סז,

ב' סז :)חלק תורה](דף רבי זוהר אמר
צפון  שרוח  ההיא בשעה וראה בוא אלעזר

של  הנימין באותן דופק  והיה נתעורר 
ומהלל  ומשבח המלך דוד קם הכנור,
והכנור בתורה, מתיגע והיה  הקדוש למלך
היה שירה ואיזו שירה, ואמר  מנגן היה

IIתהלים IIזוהר 

ספר

הטהורה  *מנורה 

כשר . קלף על כתובה מנורה בצורת בתהלים ) ס"ז (מזמור שיר  מזמור  בנגינות למנצח המזמור  לומר הענין יבואר  בו
שבט למהרח"ו, הכוונות' שער  קאפיל, ר' סידור של"ה, מהרש "ל, הרמ"א זוהר, מדרשים, מדברי ונפלא גדול  ליקוט 

ועוד. המאור  מנורת מוסר,

אמירתה - קדושתה  - סגולתה

שמות וע"ב מנורה צורת סוד

ד )ּכת ּוב ּכּלְך(שיר  ּבְך. אין ּומּום  רעיתי  יפה ּכּלְך ְִֵַָָָָָָָֻֻ
אין  ּומּום יׂשראל. ּכנסת  זֹו - רעיתי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָיפה
ּוׁשנים ׁשבעים ּכנגד ׁשהם סנהדרין, א ּלּו - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבְך
והּקדֹוׁש יעקב, עם ׁשּירד ּו נפׁש ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשמֹות .
מן  ּבֹודקין אין זה ועל ּכּלם. על  הּוא ְְִִֵֶַַָָֻּברּוְך

ּולמעלה. ְְְְִֶַַַָהּסנהדרין

א' ענף

זיע "א,ספר מהרש "ל  לרבנו  זהב מנורת 
כוונת ואתחיל  עש"ו, עמ"י וזל "ק :

בתהלים. ס"ז פרק  - והמנורה המזמור

זה  במזמור יש ונפלאים גדולים  ורמזים סודות א.

ויש זה השלום, עליו המלך דוד עשה המזמור 

עשויבו והוא ונפלאים, גדולים ורמזים סודות 
מנורה . ראשוניםכצורת  פסוקים שלשה והם

באמצע, וירננו ישמחו והפסוק  ימין, בצד
והם שמאל. בצד  אחרונים פסוקים ושלשה
והקנה המנורה. קני  שבעה נגד פסוקים שבעה

שנאמר  המנורה , גוף  הוא  לב)האמצעי  כה , (שמות

קני  ושלשה  האחת  מצדה  מנורה קני שלשה 
השני . מצדה מנורה

שהואוהפסוק בנגינות ,הראשון, אינולמנצח
והם המזמור . שם הוא אלא המנין, מן
והם הוא , ברוך הקדוש מן קדושים שמות 
המנורה, קני משבעה  ואחד אחד  כל על כתובים
ששה מן וקנה קנה כל  על  אותיות שלש והם
האמצעי . קנה על  אותיות  ושתי המנורה, קני

IIטהורה IIמנורה
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נתעורר שהקב "ה בשעה  וראה בוא אומר ,
טרף  להם  לתת המרכבות אותן קטזלכל

שכתוב שביארנו לא)כמו  בעוד (משלי ותקם
אז  לנערותיה, וחק לביתה טרף ותתן לילה

ואומרים, פותחים בשמחה אלהים כלם
סלה  אתנו פניו יאר  ויברכנו  כאשרקיזיחננו

מנשב  לעולם ויורד נתעורר צפון  רוח
גוים ואומר , בכל דרכך בארץ לדעת

בכחקיחישועתך מנגן שהוא בשעה והכנור
ואומר, פותח הרוח עמים אותו  יודיך 

כלם  עמים יודיך  צפוקיטאלהים מנשב[ורוח  ן 

מישר עמים תשפט  כי לאמים  וירננו ישמחו ואומר,

סלה תנחם  בארץ עודקכולאמים  משיב והכנור

כלם כלם כלם כלם ואומר, עמיםעמיםעמיםעמים יודיך יודיך יודיך יודיך  אלהיםאלהיםאלהיםאלהים עמיםעמיםעמיםעמים .]יודיך יודיך יודיך יודיך 

רוח עליו ונתעורר  קם היה כאשר ודוד 
ארץ ואמר, פתח יבולה הקודש נתנה

IIתהלים IIזוהר 

העולם, קצות  ששה נגד רומזים זה במזמור  פסוקים ז' ב.
הוא  ברוך  הקדוש ונגד

כי והשבעה דע, הזה , המזמור  מן פסוקים
המזמור מן  פסוקים הזההשבעה

מזרח, שהם, העולם, קצות  לששה רומזים
ברוך והקדוש  וארץ , שמים דרום, צפון, מערב ,
לקנה רומז הוא כל, על  ומלך אדון הוא

המנורה. גוף  שהוא האמצעי
יותר  גדול אור ונותן  מאיר  היה האמצעי מקנה הנר ג.

הנרות אור  מכל

שבת,וזה שהוא השביעי ליום רומז הפסוק
ימי  ששת  על  הוא  וקדושתו  ומעלתו
הגן. בתוך אשר  החיים עץ  סוד והוא  המעשה,
האמצעי , קנה ומזה הגן , באמצע  לומר  רצה
קני  שעל  הנרות  לכל  שמן שפע בה  היה
מאיר היה האמצעי מקנה  הנר וזה המנורה,
הששה הנרות אור  מכל  יותר גדול  אור  ונותן

המנורה. קני ששה שעל

הוא,כמו ברוך להקדוש  רומז באכן שממנו
העולם  לכל והצלחות והברכות .האור 
האמצעי , קנה הוא ישראל ארץ כן וכמו 
ובית האמצעי, הקנה  מן הנר  הוא וירושלים
ומנוצץ. המתפשט האור הוא  המקדש
של ירושלים נגד  מכוון מעלה של  וירושלים

דכתיב יב)מטה , יז, מרום(ירמיה  כבוד כסא 
של ובירושלים מקדשינו, מקום מראשון
וכסא המקדש ובית השמים שער  מעלה 

הכבוד.

ממנו ישפיעו ישראל, ארץ שהוא האמצעי, הקנה מן ד.
הארצות לכל והתנועות  והצלחות הברכות

ישראל,ומזה ארץ  שהוא  האמצעי , קנה
והצלחות הברכות ממנו ישפיעו
איקלימים משש הארצות , לכל  והתנועות 

הנביא אמר ולפיכך בעולם, ו)שיש כ, (יחזקאל

הארצות. לכל  היא  וצבי 

IIטהורה IIמנורה

הזוהר זיו
תקנתי .קטז  ובעזהש "י  הזהר , במפרשי  כמובא בהזהר ודילוגים שיבושים  קמשונים עלו זה במאמר  גם

המלכות מן תובעים  העולם  אומות של שרים  השבעים  היינו  רתיכין אינון  למישור: המעקשים ושמתי
האומות: עבור  פרנסה אותם :קיז.שפע המפרנסת המלכות  למדת תפלה  בדרך אומרים הפסוק זה

הכתוב קיח . בסוד הזיוג התחלת שזהו המלכות אל התפארת  מן הגבורה התעוררת היינו צפון רוח
הבינה  אל  ואומר  להמלכות, להשפיע הבינה מעולם שפע מבקש והתפארת וגו', לראשי תחת  שמאלו

וגו': דרכך בארץ דעת  למען זה בעבור  השפע  שתשפע הבנים זה קיט.אם ואומרת המלכות זו כנור 
וגו': עמים יודיך השפע קבלתם  שע"י להמליץ אל קכ.הפסוק התפארת  של צפון רוח שאומר  זהו

וגו': וירננו ישמחו  ואז ביושר השפע להם  שתחלק המלכות 
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סלה: ׁש וּ עת%:ג אּת נוּ  י גּ וֹ ים בּ כל דּ רכּ % בּ ארץ אֹלהיםד לדעת עּמ ים יוֹ דוּ % ¦¨¤¨¨©©¨¨¤©§¤§¨¦§¨¤©¦¡¦

כּ לּ ם:' עּמ ים ׁש וֹ רהיוֹ דוּ % מי עּמ ים תׁש ּפ ט כּ י לאּמ ים וירנּ נוּ  ישׂ מחוּ  ©¦ª¨¦§§¦©§§ª¦¦¦§Ÿ©¦¦

אלהים  יברכנו אלהינו אלהים יברכנו 
ארץ  אפסי כל  אותו בשביל קכאוייראו

מלמעלה הקב"ה של  הטוב להמשיך 
הקודש  ברוח דוד בא  ואח"כ  למטה,
המקרא אותו  בכלם נכפל יחד, וסדרם
השתלמות הוא  שזה לפי  הכנור, של
ולמטה, למעלה  הקב"ה של כבודו
לו  ומודים נכנעים  עמים ששאר בשעה
לו  ומודים נכנעים שהם וכיון להקב"ה,
למעלה הקב"ה של כבודו נשתלם אז

ולמטה.

ּכחֹו, ּבכל  רּבא ׁשמי ּה יהא אמן הא ֹומר ְְְֵֵֵֵַָָָָָֹּכל
ׁשנה ׁשבעים ׁשל ּדינֹו גזר לֹו ְְְִִִִֶַָָק ֹורעין

וגו 'לדעת  דּ רּכ 2 ג)ּב ארץ [תיקוני:(סז, ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

הזהר תקוני הקדמת  ד.)הזוהר ◌ָכּ ל](דף 
כּ חוֹ , בּ כל ר בּ א ׁש מי ּה  יהא אמן  ֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָהאוֹ מר
ׁש נה  ׁש בעים ׁש ל דּ ינ וֹ  גּ זר ל וֹ  ,ק וֹ רעים  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

וּ מאתים אלף  אחר  ׁש נים ׁש בעים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הם

מי  ויׁש  ה ּמ ק דּ ׁש , בּ ית ׁש נּ חרב ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָׁש נים
מ0וּ ם הּת מיד, מ0בּ ּט ל  אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ח0ב
ׁש דּ רגּ תוֹ  הגּ אלּ ה , קץ ּת לוּ י יעקב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ דרגּ ת
ליעקב, אמ "ת ּת ּת ן ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱאמת.
מי  וי ׁש  ּת ׁש עים. מאתים אלף  סימן ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
קראיו  לכל יהו"ה קרוֹ ב ב', בּ וֹ  ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש הוֹ סיף

באמת, יקראהוּ  אׁש ר  בּ ארץ לכל  לדעת ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מאתיםדּ רכּ !. ר"ץ , אלף - ארץ כּ # אף ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מאר"ץ  אמ"ת בּ הם לק יּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְותׁש עים ,
אבל  אר"ץ, כּ חׁש בּ וֹ ן בח וּ ץ  כּ ׁש יּ היוּ  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִּת צמח,

ׁש בעים דּ ינם ׁש נה.גּ זר  ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

הּקדֹוׁש לּמלְך והֹודה וׁשּבח  קם ה ּמלְך ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָּדוד 

אֹלהיםי וֹ דוּ   ו )וגו'עּמ ים  שמות:(סז, [זוהר ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

יתרו ס"ז :)פ' ּפ תח](דף אלעזר  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י 
סז)ואמר, יוֹ דוּ !(תהלים א ֹלהים ע ּמ ים יוֹ דוּ ! ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

כּ לּ ם  קםעּמ ים הּמ ל# דּ וד  וּ ראה, בּ א . ַ◌ִ◌.◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
הׁש ּת דּ ל  והוּ א הּק דוֹ ׁש , לּמ ל # והוֹ דה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוׁש בּ ח

IIתהלים IIזוהר 

הארצותוממנו כל ומתפרנסים מוצצים
החלב הילד שמוצץ כמו שבעולם,

ועמוד אמו. ושורש האם היא  ישראל ארץ כי
כל  נשענים  שעליה  העולם, באמצע החזק

מתפרנסין  וממנו העולם, מן איקלמים שבעה 
והתבואות והצלחות  הברכות שבע ומקבלים

בצינורות הארצות סודלכל תבין הענין  ובזה  .
השבת. יום קדושת 

IIטהורה IIמנורה

הזוהר זיו
וברכה קכא . שפע לתבוע דוד יאמר  הפסוקים  אלו 

יתברכו  שישראל שע"י וימליץ ישראל, עבור 
משא"כ  ארץ, אפסי כל אותו ויראו וברכה בשפע 

והם השפע חסרי עניים  ישראל עם  ח"ו אם
מן  יראים  אומה"ע  אין אז ובצרות בשפלות

אלהיהם : נא איה הגוים יאמרו  ולמה הקב "ה
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התעוֹ ררה צפוֹ ן כּ ׁש רוּ ח ׁש עה בּ אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
היה וה כּ נּ וֹ ר ה כּ נּ וֹ ר, נימי  בּ א וֹ תם  מכּ ה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה
הוּ א ׁש ירה ואיזוֹ  וכוּ '. ׁש ירה ואוֹ מר ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמנגּ ן 

ׁש ה ּק דאמר בּ ׁש עה  וּ ראה, בּ א  הוּ א? בּ רוּ # וֹ ׁש  ָ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
להן  לתת הּמ רכּ ב וֹ ת  א וֹ תן כּ ל  אל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמתעוֹ רר 

ׁש כּ תוּ ב ׁש בּ ארנ וּ  כּ מוֹ  לא)טרף, וּת קם(משלי ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
לנערתיה, וחק לבית ּה  טרף  וּת ּת ן לילה ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ עוֹ ד

וא וֹ מרים, ּפ וֹ תחים בּ שׂ מחה כּ לּ ם  (תהליםאז ָ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
אּת נוּ סז) ּפ ניו יאר  ויברכנוּ  יחנּ נ וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים

ויוֹ רדתסלה. מתעוֹ ררת  צפוֹ ן כּ ׁש רוּ ח  ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
דּ רכּ # בּ ארץ לדעת ואוֹ מרת , נוֹ ׁש בת ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָלעוֹ לם,
הכּ נּ וֹ ר ׁש ּמ נגּ ן  בּ ׁש עה יׁש וּ עת#. גּ וֹ ים ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ כל
כּ לּ ם. עּמ ים  יוֹ דוּ # וא וֹ מר, ּפ וֹ תח רוּ ח, ◌ָ◌3◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 

א ּלּו ּדברים ל ׁשמע ׁשּזכינ ּו חלקנ ּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹא ׁשרי
ְָָלפניו

וגו'יוֹ ד וּ   אֹלהים ו)עּמ ים יתרו:(סז, פ ' שמות  [זוהר  ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌

ס "ח.) אלעזר ](דף לרבּ י ׁש מע וֹ ן ר בּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 

כּ תוּ ב זה על סז)בּ נ וֹ , א ֹלהים(תהלים עּמ ים יוֹ דוּ ! ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌
כּ לּ ם עּמ ים  בּ כה יוֹ ד וּ ! ידוֹ . ונ ׁש ק  אלעזר רבּ י בּ א  . ַ◌ִ◌.◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ואמר, א בּ א  קג)רבּ י מי(שם בּ נים . על  אב  כּ רחם ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌

חוּ ץ  דּ בריו, וי ׁש לים  אלעזר רבּ י  על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְירחם
מוֹ רנוּ  לׁש מע מאהבת ׁש זּ כינוּ  חלקנוּ  אׁש רי ? ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

ה בּ א . לעוֹ לם  בּ הם  נבוֹ ׁש  ׁש ֹּלא  לפניו, אלּ וּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

ה ּקדׁש ּברּוח  א ֹותם ס ּדר  ְִִֵֶַַָָֹּדוד

וגו 'ארץ  יבוּ לּה  ז)נתנה יתרו:(סז, פ ' שמות  [זוהר ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ס"ז :) עליו ](דף וּ מתעוֹ רר קם דּ וד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה
ואמר, ּפ תח הּק ד ׁש , יבוּ לּה רוּ ח נתנה ארץ ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וייראוּ  אֹלהים יברכנוּ  אֹלהינוּ  אֹלהים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְיברכנ וּ 
ארץ אפסי כּ ל ט וּ באוֹ תוֹ  את  להמׁש י# כּ די  . ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

בּ א כּ # אחר למּט ה. מלמעלה הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
הסּת כּ ל כּ אחד, הּק ד ׁש  בּ רוּ ח  אוֹ תם וס דּ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד 
וּ כבוֹ ד ׁש למוּ ת ׁש ל  ה כּ נּ וֹ ר , ׁש ל  הזּ ה הכּ תוּ ב ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל

וּ למּט ה. למעלה ה וּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

IIתהלים IIזוהר 

פסוקיםוהאותיות שלש מן הראשונות 
עולים א"י, י "י י' א-ל הם,
של שמות  ע"ב  נגד ע "ב, בגימטריא

ו' מן היוצאים הוא, ברוך ו'יסעהקדוש
ו'יט . שלו'יבא אותיות כל  המזמור  ובזה 

שמות .*ע "ב

IIטהורה IIמנורה

טהורה מנורה הערת
הישר בספר השם זה  ותמצא וכו', האחרון מן ואות האמצע מן ואות  הראשון  מן אות המפורש שם מוצא

כו '. על "ם סי"ט יל"י וה"י  הנקרא והוא
בשלשה וכן ג', מאות חוץ  אותיות  כ"ב כל  בו יש  ע "ב של  שם שכתב קע"ט אופן עמוקות  במגלה וראה
אותיות  כל  אחד בכל יש  למו דת אש מימינו ימינך, נטית  בכח, נאדרי ה' ימינך שבתורה ימין פסוקי
וכפורת  ארון בפסוק וכן ג ', נעלם ג "כ ואוריך, תומיך  אמר וללוי בפסוק וכן גימל , אות רק נעלם ולא

ק')וכרובים אות  י "א כ"ה תרומה חכמים ושפתי יקר בכלי אפי(ועי' תמניא בכל וכן סוטה בפרשת וכן ,
בהם אין אלו בכל  בדה"י , ו' במלכים ה' המקדש, בית  על  שלמה שהתפלל  סליחות בי"א וכן ק ', באות

עיי "ש. כו' גימל
יצחק  דברי  בספר  וכתב שמהן, ע"ב  לקבל דאינון  הסנהדרין אלו בך אין  ומום ע"ב  ל"ד צו בזהר  וראה
תאמר ואם שמהן , ע"ב קבל דסנהדרין שאמרו וזה  "מום", הוא הרי  הע "ב האחרון שהצירוף שהכוונה 

עיי "ש. בך , אין ומו "ם סיימו  זה על ע "א, רק  אינם סנהדרין הרי
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סלה: ּת נחם בּ ארץ אֹלהיםווּ לאּמ ים עּמ ים כּ לּ ם:'יוֹ דוּ % עּמ ים ארץזיוֹ דוּ % §ª¦¨¨¤©§¥¤¨©¦¡¦©¦ª¨¤¤
אֹלהים יברכנוּ  יבוּ לּה  אֹלהיםח:'אֹלהינוּ 'נתנה וייראוּ 'יברכנוּ  ¨§¨§¨§¨§¥¡¦¡¥§¨§¥¡¦§¦§

ארץ: אפסי כּ ל ¤¨¥§©¨Ÿאתוֹ 

לכת כוכבי לשבעה רמז ראשון  פסוק ה .

שבעהובפסוק  תמצא  יחננו  אלקים ראשון
כוכבי  לשבעה  רמז והוא  תיבות ,
כולו, והעולם מזלות , י"ב  המנהיגים לכת ,
ימי  לשבעת  רמז כן וכמו  יתברך. השם ברצון 

השבוע .
ספירה  של  שבועות  לשבעה רומז  אחרון  פסוק ו.

אלקים,האחרון,והפסוק יש יברכנו כן כמו
לשבעה רומז שהוא  תיבות , ז' בו 
שהיא השמיטה  ולשנת ספירה , של שבועות

שהם ימין, בצד  קנים ושני  שנים. לדעתשבע
עמים, ויודוך תיבות,בארץ, ששה אחד בכל יש 

מזלות, עשר  שנים נגד  תיבות , עשר שנים והם
בתולה, אריה, סרטן , תאומים, שור , טלה,
והשני  דגים. דלי, גדי , קשת , עקרב, מאזנים,
שנים כן כמו  בהן יש השמאליים, פסוקים
וסופי  שבטים. עשר  שנים נגד תיבות  עשר
הכ "ם ימין  מצד  פסוקים שלש של  תיבות 
מן  האויבים  מכה שהוא  אדנ"י גימטריא
של תיבות וסופי  בכוונה . זה מזמור  הקורא 

שמאל מצד  פסוקים בגימטריאצו"ם שלש
ומסייםקו"ל  בי', מתחיל  האמצעי והפסוק  ,

העולמות שני  נברא השם בזה י"ה, והוא  בה',
ד )של  כו, והם(ישעיה עולמים, צור ה ' בי-ה  כי 

קנים, השבעה מאלו  היוצאים שמות שלשה 
אדנ"י.שהוא י "ה, רי"ו,קו"ל, בגימטריא והם

קרע שבהם שמות , בע "ב שם אותיות  רי"ו נגד 
יוצאים והם הים, את  השלום עליו רבינו משה

ו'יט ,מן  ו'יבא  אדנ"י,וזהו'יסע י"ה  מהקו"ל
קול והוא  מסיני ישראל  בני  ששמעו הקול
עליו דוד  הזכיר  הקול  זה  וכנגד  חיים. אלקים

במזמור  קולות שבעה כט)השלום הבו(תהלים

אלים  בני .לה'

שהוא ובפסוק גוףישמחו,האמצעי , והוא 
השבת, ליום רומז הוא  המנורה,
כמספר אותיות, מ"ט  בו תמצא שביעי, שהוא
של פסוקים בשבעה שיש התיבות  כל 
ושנת שנים, למ"ט רומז והוא  המזמור ,
בקנה שהם אותיות  והמ"ט יובל, החמישים

שהוא ליוםישמחו,האמצעי, רומז שהוא 
שבת שהוא  השביעי, לאלף  רומז הוא השבת,

עולמים. לחי  הגדול 

מע "קובשמות  סא"ב טש "ת  מזלות י"ב של
ובשמות אותיות . מ"ט בהם יש גד"ד,
תמצא וכך  אותיות . מ"ט תמצא שבטים, י "ב של 
שכתוב כמו החושן, שעל  אבנים עשרה בשנים

פקודי י-יג )בפרשת  לט , אותיות,(שמות מ"ט  הם ,
שבטים, עשר שנים של  שמות  אותיות  כמספר 

מזלות. עשר  שנים של שמות  וכמספר 

תיבות,והקנה עשר  אחד בו  יש האמצעי,
לעשרה רומזים  תיבות העשרה
שהם לכת, כוכבי  שבעה שבהם גלגלים,
נוגה, חמה, מאדים, צדק , שבתאי, גלגלים,
המשרתים כוכבים שבעה הן  אלו לבנה , כוכב,
מהן  אחד  כל הקבועים השבוע  ימי  בשבעה 
בו קבועים השמיני והגלגל  גלגלים, בהשבעה

מזלות. עשר  שנים

כלוגלגל  וסובב המקיף  הוא  התשיעי 
ברואיהם וכל  והיבשה והים הגלגלים,
כל קבועים הגלגל ובזה בתוכו , סגורים
כל ומנהיג וסובב בלילה, הנראים הכוכבים

למערב. ממזרח וגלגליהם שמים כוכבי 
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ממנווהגלגל השכל, גלגל נקרא  הוא העשירי
ולכל לגלגלים השכל מתפשט
זה ועל  והשכינה. הכבוד כסא ועליו הנבראים,

תורה  לב)אמרה  כז, קודש (ויקרא יהיה העשירי 
בעשור שהוא הכיפורים , יום סוד  וזה לה'.

קודש. יום והוא השביעי, לחודש 

מאמרותועל עשרה רומזים עשירי  גלגל  זה 
זה, ועל דברות. וי ' בראשית , שבספר
לכל ועמוד  שורש שהוא האמצעי הפסוק  בזה
לי' רומז בי' מתחיל ישמחו , והוא הקנים,
והוא ה"א , יו"ד הרי בה ', ומסיים האלו, גלגלים

בגימטריא במילואו  וי"ה רומזיהוד,י"ה,
ונשא, רם כסא על יושב הוא  ברוך שהקדוש
י"א נגד י"א, הכל והם גלגלים, י ' אלו על 

האמצעי . בקנה שיש תיבות 

שמילואווי' בסופו וה' הפסוק  זה  שבראש
השגחתו הוא  ברוך שהקדוש  רומז  יהוד,
שאמר כמו  ובתחתונים, בעליונים וממשלתו

לט)הכתוב  ד , אל(דברים  והשבות  היום וידעת
ועל ממעל  בשמים האלקים הוא ה' כי  לבבך 

עוד. אין מתחת יט)הארץ עב , וימלא(תהלים
הארץ. כל את  כבודו

זהועל ועל בסופו. וה' למעלה  יו"ד  הטעם זה
פעמים עשר  השלום עליו דוד אמר 

במזמור  וגו ',(ק"ן)הללוי"ה בקדשו  א -ל הללו 
בצלצלי  כךעד ואחר גלגלים, י ' כנגד  תרועה,

י"א כנגד הללוי-ה, י-ה  תהלל הנשמה כל סיים
בזה י"ה  והזכיר  האמצעי. בקנה שהם תיבות 
הכבוד, כסא  שעל להקב"ה רומז הפסוק ,
ועל הדורות . כל  סוף  עד ומביט  וצופה ומציץ

אמר  ה)זה סח, בי-ה(שם  בערבות לרוכב סולו
רצה שני, בגימטריא שמו, בי"ה  של  הכ' שמו.
ובתחתונים בעליונים ממשלתו השגחתו  לומר ,
עד ראמים מקרני כולו העולם כל  ומפרנס

השלום עליו דוד  שאמר  כמו כינים. (שםביצי

יד ) הארץלג, יושבי  כל אל השגיח  שבתו  ממכון

מעשיהם. כל  אל המבין לבם יחד היוצר
ברגע והצעקות  התפילות כל  ומאזין ושומע 
הדורות, כל  סוף  עד  ומביט צופה אחד ,
ומטה, מעלה העולם בכל  וממשלתו והשגחתו 

הנביא  שאמר  ב)כמו ט, לשמים(עמוס יעלו אם
ואם יקחם ידי בשאול  יחתו ואם אורידם משם
הנחש  את  אצוה  משם הים בקרקע יתחבאו

ונשכם.

עניניםראה לכמה השביעיות  אלו בכח  והבן,
התורה, של  ראשון בפסוק  כי רומזים,

בראשית  א)והוא א, תיבות,(בראשית ז' בו יש
ויש  השבוע . ימי ז' וכנגד לכת , כוכבי ז' כנגד 
מאדים, צדק , שבתאי, שהם, אותיות , כ "ח  בו

לבנה. כוכב , נוגה, חמה,

הפסוק ועל אמר  יז)זה יד , יגדל(במדבר ועתה 
תמצא כן וכמו  דברת, כאשר ה ' כח נא 
שהוא הדברות, עשרת  של  ראשון בפסוק 

א) כ, האלה(שמות  הדברים כל את  אלקים וידבר 
בזה כי לאמור אותיות . וכ"ח  תיבות ז' לאמור .
של אחרון ובפסוק  אותיות , כ "ח  נמצא  הפסוק 

שהוא יב)תורה, לד , עד(דברים החזקה היד  ולכל
אותיות, ומ"ט תיבות , י"ב בו  יש ישראל , כל 
כן  וכמו יובלות . ומ"ט שבטים עשר  שנים כנגד 
חלקי  לשבעה המנורה , קני  שבעה  רומזים
ארצות. שבעה החלקים לאלו וקראו  העולם,

בלשון והשבעה אותו קורין האלה, חלקים
כל משוש נוף  יפה  נופות, הקודש,

ג )הארץ מח, ישראל,(תהלים ארץ  על שאמר ,
איקלימים, נויות, הז' לאלה קורין ערב ובלשון 
הנקראים חלקים לז' נחלק  שהעולם
ישוב, בהן יש איקלימים הה' איקלימים,
העולם, באורך למערב ממזרח  הוא והישוב

וחיות. ומבהמות  אדם מבני מיושב והוא 

שהםוהשני צפון , ולצד דרום לצד איקלימים
בהם ואין חורבות , הם ושמאל , ימין
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החום מפני דרום צד קצוות , השני באלו ישוב
שבו, הגדול קרירות מפני צפון  וצד הגדול,
והאמצעי , חי. לכל הם רעות  קצוות השני ואלו
ובכל ומיושב , טוב הוא  למערב, ממזרח שהוא
כוכב בו  שולט איקלימים מז' ואחד האחד

לכת. כוכבי מז' אחד

המיושבים,ואלו איקלימים ה ' מן  שמות  הן 
ישמעאל. ארץ  א ' למערב, ממזרח  שהם
ספרד. ה' צרפת . ד' אשכנז. ג' ויון. תוגרמה  ב'
כ"ח כמו  האיקלימים, אלו בשמות תמצא
ובמספר לכת, כוכבי  ז' שמות  ז' כמנין אותיות
ושבתון  ו ' ה' ד' ג ' שנים אחד  שהם השבוע ימי 
אותיות, כ"ח  אלו ימים ז' בשמות תמצא

פסוק  אותיות .בראשיתוכמנין

בז'ראה  השביעיות, בכל  הקב "ה  בחר  היאך
שהוא האמצעי, בקנה  בחר השבוע ימי
ולכסא הוא , ברוך  ולבורא השבת, ליום רומז
בחדשי  הגן. בתוך אשר  החיים ולעץ  הכבוד ,
ניסן, עד מתשרי השביעי  בחודש בחר  השנה
לישראל. ניסים נעשו ובו פסח, ובו  ז'. שהוא
קודש , מקרא  הראשון ימים, שבעה  ובפסח 
ניסן  מחודש  וכן  קודש, מקרא השביעי  וביום
בחודש  בחר  חדשים, שבעה תשרי , חודש עד 
שהוא החודש ובזה  תשרי. שהוא השביעי
שבע בו יש כי חשוב , יותר  הוא לניסן, שביעי 
והם כיפור , צום השנה, ראש כגון מצוות,
ערבה. הדס אתרוג, לולב, סוכות דברים, שבעה

שנתגם  הז' בשנת  יתברך  השם בחר בשנים,
שנאמר  ד )השמיטה , כה , ובשנה(ויקרא

לה '. שבת  לארץ  יהיה  שבתון שבת  השביעית
ולעבדים לקרקעות השמיטה  שנת  והוא 
שמיטות לשבע ההיקף זה ועוד , ולשפחות .

ח)שנאמר שם , שבתות(שם שבע  לך  וספרת 
ימי  לך  והיו  פעמים שבע  שנים שבע  שנים
שנה, וארבעים תשע השנים שבתות  שבע 
שנאמר לקדשו, וחייבים קודש, מקרא והוא 

י) שם, שנה(שם  החמישים שנת  את וקדשתם
עבד וכן יושביה. לכל  בארץ דרור וקראתם
כן  וכמו עולם, ונקרא לחירות , יוצא  עולם
באלף ובחר  אלפים, לששת ההיקף  זה נמשך

לעולם. הגדול  שבת  יהיה השביעי,

חז"לוכן ע"א)אמרו צ "ז אלפי (סנהדרין שתא 
לומר, רצה  חרוב. וחד  עלמא , הוה שנין
ההוא בזמן הוא  ברוך הקדוש  שיעשה  חרוב
ששומרים מישראל  חוץ באומות , גדולה כלייה

השבת, יום האמצעי את  לקנה רומז שהוא
י-ה, שם והוא  ה '. ובסופו  י', שבתחילתו 
רומז וזה  ובתחת . ברום וממשלתו  והשגחתו 
י-ה והקב"ה הכבוד כסא  האמצעי קנה שעל
הוא האמצעי והקנה ונשא . רם כסא  על  עומד
לפיכך החיים, ועץ  המקדש  ובית  ירושלים

א)אמר  סו, הדום(ישעיה והארץ  כסאי השמים
ירושלים נגד מכוון מטה של  וירושלים רגלי.

דוד אמר זה ועל מעלה, ג )של  קכב , (תהלים 

אותה שבנאה י-ה , שבנאה הבנויה, ירושלים
אותה יחדיו, לה שחברה כעיר ירושלים
כצורת בנויה  שהיא  למטה  שהיא ירושלים
מחוברות ששתיהן שלמעלה , ירושלים
ירושלים שתי אלו ועל  זה. כנגד  זה  ומכוונות
ירושלים נקרא ושלמעלה, שלמטה  שנים, שהן
רגלים, ידים עינים כמו יו"ד, בתוספת  שלמטה 
זה ושלמטה, שלמעלה ירושלים שתי שם על 
יום הבריאה, ימי ששת נגד  אלפים ששת
יום נגד  הוא  השביעי  והאלף לאלף , יום לאלף 
עולמים, לחי מנוחה שבת  יהיה  שכולו השבת,
הגיהנם, ויתבטל  לנצח  המות ובלע  ולישראל.
הגדול, השבת שהוא השביעי  האלף ובזה
דוד כמ "ש לצדיקים, הגנוז הגדול האור  יתגלה

כ)ע "ה לא, ליראיך(שם צפנת  אשר טובך רב מה
אדם. בני  נגד בך לחוסים פעלת

קנהוזה שעל הנר לאור  רומז הצפון  האור 
כפלי  אורו מעין יהיה הנר  וזה  האמצעי,
רומז הוא  כי  הנרות , ששת  מכל  יותר  כפלים
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האלף בזה לצדיקים הצפון הגדול לאור 
גדולהשביעי ותענוג ומנוחה שבת  כולו שהוא

השבת. ששומרים לישראל 

המותובאותו ובלע  היצה"ר , יתבטל הזמן 
למלאכי  דומים כולם יהיו  ואז לנצח.
האומות בכל כליה יעשה הקב"ה כי השרת ,
ישראל אלא  בעולם, אומה שום ישאיר  שלא

הנביא  כמ "ש י-יא)לבד. ל, תירא(ירמיה אל ואתה
כי  אני אתך כי  ישראל  תחת ואל יעקב עבדי 
שמה הדחתיך  אשר הגוים בכל  כלה אעשה 
שום ישאיר  ולא  וגו '. כלה אעשה לא ואותך
שהבטיחנו כמו ישראל , אלא  בעולם אומה
ככתוב מרע "ה, ע "י  הקדושה  בתורתו הקב "ה 

כז) לג , זרועות(דברים ומתחת  קדם אלקי  מעונה 
השמד . ויאמר  אויב מפניך  ויגרש כיעולם

הכותיים, כל ויאבדו נשמדו הששי אלף בסוף
השבת שומרי קדוש ועם ישראל. שונאי שהם

העולם . בכל לבדם הם ויצליחו וישכון ישארו 
יעקב עין בדד בטח  כח)ישראל  שם, רצונו(שם ,

הארץ, עין את ויכם כמו יעקב עין לומר ,
האלף באותו כי  לומר , רצונו  הארץ, מראה
בעולם, אומה בשום מראה יהיה לא  השביעי
ישראל, יהיו  שכולם  לפי  לבדו, יעקב עין אלא 
למקטנם השם את  יודעים ישראל כל ויהיו
כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי  גדלם, ועד 

מכסים ט)לים יא, .(ישעי'

שהואוזה  שבתאי, גלגל  כנגד  השביעי האלף 
ביום משרת  הכוכב וזה  השביעי, גלגל 
השבעה שבכל  הגדול הגלגל  והוא  השבת,

גלגלים.

יתחילואחר אז השביעי , האלף  זה שישלים
השמיני , גלגל  כנגד שהוא השמיני אלף
להיות יתחיל  ואז מזלות , י"ב קבועים שבו 
צורות ופושטים גדול , תענוג  לנשמות 
כמו רוחניים ויהיו אחרים, צורות  ולובשים
ולא יצמאו  ולא  ירעבו  לא  השרת , מלאכי

שכלים כולם ויהיו צלמות . ולא  כיס חסרון
רומז וזה ג )נפרדים, יב , השמיני (ויקרא וביום

נפש  שיתבטל  לומר , רצה ערלתו . בשר ימול
האלף בזה המותרות המתאוה הבהמית 

רמז כן וכמו לה)השמיני, כט, ביום(במדבר 
עצרת. השמיני 

השלוםעל עליו שלמה אמר  ב)זה יא, (קהלת 

זה ועל לשמונה . וגם לשבעה חלק  תן
הכתוב  ג )אומר יב, יזהירו(דניאל והמשכילים

לעולם ככוכבים הרבים ומצדיקי הרקיע  כזוהר 
כי  ועד, לעולם ככוכבים מאירים יהיו ועד .
שהם הכוכבים כל  קבועים השמיני  בגלגל 
אותם דימה לפיכך מזלות . וי"ב בלילה נראים
התשיעי , ובאלף  לכוכבים. השמיני אלף  בזה
ישראל יהיו  אז התשיעי, גלגל כנגד שהוא
תענוג, ובאותו  במעלה, ויותר  יותר במילואם
שיהיו גדולה, יותר  למדרגה מדרגה עוד ויעלו
השכל, גלגל  שהוא העשירי , לגלגל  קרובים
שום ואין  השכינה, ושם הכבוד, כסא  שעליו
מקום איה ואומרים מקומו. לדעת יכול  מלאך

להעריצו כמוכבודו  חוזרים יהיו וישראל .
מהמלאכים  יותר למדרגה  ויעלו השרת  ,מלאכי
עם הכבוד כסא  מתחת  השכל  גלגל עד שיעלו
ואהרן  ומשה אבותינו , ויעקב יצחק  אברהם
מעולם. שהיו הצדיקים וכל הנביאים וכל  ודוד 

גדולים ראהועתה סודות  וכמה  רמזים לכמה
ומן  הבא  עולם מן העולמות, בורא מן
המזמור , זה  רומז העליון, ועולם הזה העולם

ל שרמזתי השביעיות  אלו סודשכל תבין ך,
העושה כל  כי  שבועה, נקרא ולמה השבועה,

השביעיות , אלה בכל נשבע  הוא  וכל שבועה
השבעה באלו משקר  הוא לשקר  הנשבע
קצות ובששה  הוא, ברוך בהקדוש דברים,

שאמרנו . כולם השביעיות  ובכל העולם,

שהפסוק ועוד י)ראה, לו, מקור(תהלים עמך כי
על כתוב שהוא אור , נראה באורך חיים
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וקנה קנה כל  ועל  תיבות, שבעה בו יש הקנים,
אחת, תיבה כתוב  היה  המנורה , קני  משבעה
ישראל, וארץ  שבת  שהוא  האמצעי קנה  ועל 

חיים, עליו החיים,כתוב ארץ שהוא בעבור 
והצלחות , הברכות  כל ישפיע החיים ומארץ

הארץ, חלקי שבעה  איקלימים.לכל הנקראים
באמצע שהוא בעבור  החיים, ארץ ונקרא 
עדן. בגן באמצע  שהוא החיים עץ כמו העולם,
יתפשט שממנו הגוף, באמצע  הלב קיים וכמו 
ממונה ש-ד-י  הגוף, איברי  לכל  חיים רוח  ויבוא
רי"ש , צד"י יו "ד  במילואו יצר  ותכתוב יצר , על 

תיבות. בסופי ש-ד -י ותמצא 

השםוזהו  בעזרת והמנורה , המזמור  בסוד 
ולכל לי  יתן והוא  התורה , נותן יתברך
ביאת של  לאורה לזכות ותעצומות עוז ישראל

עכ "ל . שמורה, ומיחליו  לקוו  אשר  (נדפס הגואל

יצ"ו כהן מיכל הנקרא ז"ל, גף הכהן אשר  בר  יחיאל ידי  על

מויניציאה)

ב ' ענף

תפילות פירוש על מהאלמין להאדמו"ר תורה דברי בספר 
שמע קריאת  ברכת  ופיוטים

הואעל מעולם ומצילנו  פודנו  כו' הראשונים
סלה: זולתך אלקים עוד לנו ואין שמך 
הראשונים על  התפילה של ההמשך א. צ"ב 
על שמסיים ויציב, ד "ה  הקודם קטע  לסוף 
כל ועל  דורותינו, ועל  בנינו על  ועלינו, אבותינו
במ"ש  הכוונה ב. עבדיך. ישראל  זרע  דורות 
ביאור ג . וכו '. ועד לעולם וקים טוב דבר 
ומצילנו פודנו  ד. וכו'. אבותינו  גואל  גואלנו
הוא מעולם ההמשך  מהו שמך, הוא  מעולם
מה וגם ומצילנו, פודנו מקודם למ "ש שמך
צ"ב. סלה , זולתך אלוקים עוד לנו ואין שסיים

מחפץואפשר עיין א , בדיוק  הכוונה לומר
מקאלאמאייע הלל  ורבי חיים

ד ועיין כו'. בנינו על ופ'בביאור  פנחס פ' "ת

ב, בדיוק  הכוונה וכו', ידוע, דהנה בד "ה דברים
כנ "ל.

אבותינו,הכוונה בזכות  גואלינו  ג , בדיוק
אבות בזכות  רק  יתפלל  שלעולם
הקדמה, הגלגולים ספר  ראה עצמו, בזכות ולא 
וצפורה בתי ' ע"ה  רבינו ומשה קרח  והבל קין

ק "ש. לברכת  בהקדמה חים עץ ועיין כו'.

החמישי הכוונה שהשם ידוע  דהנה ד, בדיוק 
של ר "ת מה"ש הוא שמות מע "ב

שמך, הוא שבתמעולם במסכת הרועים במלא (ראה 

שם) מהרש"א בח"א ועי"ע  לזה, שמציין י"ב, .דף

עקבואפשר בפרשת  הכתוב בהקדם לבאר 
ה' ושמר וגו ' תשמעון עקב "והי'

וגו ' החסד ואת  הברית את  לך (דבריםאלקיך

מהוז,יב) פרקים של מנורה הלכה ובמדרש: .
מהו להבין, וצריך וכו'. בשבת לטלטלה 
של למנורה תשמעון" "עקב של  ההמשך

פרקים?

יוםואפשר בכל  אומרים אנו דהנה לומר,
ראשון יום והנהבשבת"היום וכו'".

בתהלים ס"ז קפיטל  אמירת  מעלת גודל  ידוע
מנורת בס' שכתוב  המנורה", "מזמור  שנקרא
תורת בספרו הרמ"א  ובשם להמהרש"ל , זהב
בצורת המנורה מזמור דהאומר העולה,
לכל זוכה  קלף , על כשאומרה ובפרט המנורה,
הדליק וכאילו טובות , והשפעות הברכות
המזמור נדפס וכהיום המקדש. בבית המנורה
ועפ"י  המנורה. בצורת  סידורים בהרבה  הזה
לפני  פעמים ז' יום בכל  לאומרו  מובא  האריז"ל 
את יסבב פעם וכל בביהמ"ד, התפילה
רק ובשבת  בס"ת , עליו שקורין הבלעמערס
יכוין  יום שבכל שם, כתב ועוד אחת . פעם
ומזה וכו ' בכח " "אנא של  השמות  כוונת 

וכו '. המקטרגים כל מתבטלים

יש ובכוונת המנורה שבמזמור כתב , האר "י
כנגד רי"ו שם אותיות  פעמים ג'
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פסוקע"ב  כל  תחילת  של  והאותיות לקים"א,
סל גו' ישועת"ל ,ה"יחננו גו ' גו'"י,ך"דעת  ודוך

סל"י,ם "כול גו' כול"י,ה"שמחו גו' ,ם "ודוך
אלקינ"א גו' אר"יוו"רץ  גו' מספרץ "ברכנו הם ,

הנ"לע"ב  הפסוקים סופי של האותיות  וסופי ,
י"ההם הכ"ם כמספר צו"ם ג"כ שלש רי"ו, ,

ע "ב. שם פעמים

הואוהנה ברוך הקדוש של  שמות  ע"ב  שם
ברש "י והואמובא אני ד "ה ע"א ריש מ "ה (סוכה

ה') אנא הפסוקיםבגימ ' מן ו'יבאיוצאים ו'יסע
שלו'יט . אותיות כל  מרומזים המזמור  ובזה

שם. ובאוהחה"ק  בתוי "ט ועיין שמות, ע "ב

הקב"הובספרי שכשאמר  מובא, הבעש"ט
ישראל בני אל דבר  אלי  תצעק  "מה
למשה לו הי ' מה  המפרשים מקשים ויסעו",
לא אם ח "ו צרה בעת  לעשות  ע "ה  רבינו 
שרייט וויי טוט  עס אז השי"ת; אל  לצעוק 
הקטרוג והי' שהיות  המפרשים, ומתרצים מען.
והללו ע"ז עובדי הללו טען שהס"מ גדול,
את להשתיק יכל  לא והשי"ת ע"ז, עובדי
תצעק מה למשה הקב"ה אמר  לכן  המקטרג,
אל "דבר  רק הצעקות , כולם לך יעזור  לא אלי,
חסד של  השם תכוין  פי ' ויסעו ", ישראל  בני

יש (ע"ב) אלו  פסוקים שבג ' ויט", ויבא  "ויסע
רי "ו מספר  הם ע "ב  פעמים וג' החסד, שם
הוא שם שכל  החסד, שם של האותיות  כמנין
כל להשתיק  יכולים השם ובזה אותיות, ג' של 

ומקטרג. רע  ופגע  שטן

המנורה:עפ "י מזמור לומר  צריך האריז"ל
פעמים שבע  חצות, בתיקון  אחת  פעם
לפני  התפילה, בתוך אחת  פעם התפילה, לפני
שמו "ע, תפילת אחר  אחת ופעם שאמר  ברוך
11 ס"ה  ע "כ תפילה, סדר  כל  אחר  אחת ופעם
ואחר שמו "ע  ואחר  מנחה לפני  - פעמים
מעריב ואחר שמו"ע  אחר מעריב לפני  מנחה,

ולפני  ביום פעמים ג ' המזון ברכת לפני -
פעמים 22 ס"ה המטה, שעל  ובק ,ש השינה 

ביום.

במסעומצאתי לאומרו  ישראל סגולות  בספר
אומות 70 להכניע  פעמים 70 הדרך

תלפיות)העולם מדרש בשם  לי  .(כמדומה 

מבעלוהנה בספר ספרדי ראיתי  גדול  מקובל 
הלא כ"כ, נתארך הגלות  למה שהקשה,
הלא כי מזמן, אותנו לפדות  להשי "ת  לו הי '
שאנו ה' של  הריוח  ומהו בצרה, אנכי  עמו
ותירץ, זמן. הרבה כ"כ בגלות  יסורים סובלים
אהרן  הי' קיים הי' המקדש  שבית  בזמן כי
כל בחנוכה  ועכשיו  הנרות, את  ומטיב  עומד 
וממילא חנוכה נרות  מדליקים ישראל  הכלל 
רבבות עכשיו  לו  יש כי נחת , יותר להש"י  יש

חנוכה. נרות  שמדליקים הכנ 'ס אהרן

הלומדובאופן כל  חז"ל  שאמרו מה  אפ"ל זה 
עולה, הקריב כאילו עולה פרשת 
קרבנות, יום כל  מקריבין ישראל  כל  זה ובאופן
והפסח והמעשר  "הבכור  יום כל ואומרים
הקרבנות כל  יום בכל מקריבין וכאילו  וכו'",
כל השלם "עליה בתפלה כמבואר כולם,

הקרבנות".

המזמורוהעולה  כשאומרים כולנה על 
שחשוב מנורה, בצורת  "למנצח "
ובפרט המקדש, בבית  המנורה  הדליק  כאילו
לחינם ולא  ביום. פעמים  22 המזמור  שאומרים
ביום. פעמים הרבה כ"כ לאומרו  האריז"ל  תקנו
מאד נורא  שסגולתו הלמנצח  אמירת ע "י  וג"כ
עי"ז נזכה  התפילות  מכל יותר בשמים ופועל
את מין מצא  כי  השלישי , המקדש בית  לבנין

וניעור. מינו

עקבובזה  "והי ' הפסוק  לפרש אפשר 
בחינת הוא  "עק"ב" תשמעון",
כמבואר דמשיחא, עקבתא  שהוא עקביים,
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בחלב יכשלו  דמשיחא  שבעקבתא  חיים ֵבעץ 
המשפטים את "תשמעון  אחוריים, דחלק 
"באין  כמ"ש אומרים, שהצדיקים מה  האלה",
דבר ליעקב תגיד  פשע  מגיד  מול יושר מליץ 
בחי' שהוא ליעק "ב", "תגיד  ומשפט", חוק 
חוק "דבר  דמשיחא, בעקבתא  עקביים

השופט דברי  שיקיימו  הו"ע ומשפט ", (משפ"ט

כמושופ"ט) שבימיך", שופט אלא  לך "אין ,
הגדול הסוד לנו  וגילה שאמר האריז"ל רבינו 
"ושמרתם מנורה, בצורת למנצח  אמירת של 
את לך אלקיך  ה' "ושמר  אז  אותם", ועשיתם
ע "ב, מספר  הוא חס"ד  החסד", ואת  הברית 
המנורה. בצורת  המרומזים שמות  ע"ב שהוא 

ע "י ועוד כי  לך", אלקיך ה' "ושמר  אמר
עי"ז מנורה, בצורת למנצח  אמירת 
כמבואר בדרך, רעים פגעים מיני מכל  ניצול
שהוא ועוד מוסר ובשבט  המאור  במנורת
ובשעת לדרך  שיוצאים לפני  נפלאה סגולה

לעיל. כמובא  ג "כ, הנסיעה

הלכותוראה של הסמיכות  המדרש במפרשי
מפני מנ רק  שהוא עקב, לפרשת  ורה

בשעת גדול  קהל  אז והי' בשבת, שדרשו
להזהר שצריכים ההלכות  דרשו לכן הדרש ,

בהם.

מלאכהוידוע עושין "אין  פליאה המדרש
המפרשים שמבארים בשבת", אלא 

כו'בשבת""אלא  יום "היום כשאומרים
יוםבשבת" "היום אומרים ובשבת  .שבת",

"מהוובאופן כאן ג"כ לבאר אפשר  זה 
בכלבשבת"לטלטלה אומרת , זאת  ,

אז שאומרים ."בשבת"השבוע 

שמתרציםוידועים ועוד, יצחק  הפחד  דברי
פרקי  לומר מותר  איך  הקושי'
לא כי ע "ז לומר  רצו מהם וחד  לסגולה, תהלים
בשו"ת בזה כבר מובא  אבל  ביעקב, נחש

לס' בהקדמה ומובא  גאון האי ורב הרשב"א 
תהלים פרקי  אמירת  שבאופן תהלים שמוש
מלאים הספרים וכל חשש, שום ואין  מותר 
פסוקי  ע "י  והנפש הגוף  לתיקון סגולות  עם

יסודתהלים בס' עי ' הנפש לחולי  תהלים  אמירת (בענין

יוסף) ויסוד מביאהתשובה הגר "א ובליקוטי  ,
הבית חנוכת שיר  מזמור  אמירת  בענין  הסודות
שם פעמים י"ג  בזה  ויש סגולתו , לדוד
כוונות, ועוד תיבות  או אותיות הוי "הוצ"א
ג "כ מביא  חיים ובעץ  הגר "א  ובליקוטי עיי "ש.
לכל אפילו וסגולתו אורי, ה' לדוד  קפיטל  על 
החיד"א בספרי כמובא התפילות, אחר  השנה

והגר "א.

ולטלטלוזהו לומר  מותר אם המדרש כוונת
בצורת קלף על שנכתב ה "למנצח "
השבוע, בכל  אומרת , זאת  בשב"ת, מנורה 
כו' יום "היום  יום של  בשיר  שאומרים

כלומרבשבת" חטאת, חייב אומר ר"א  :
כדי  מנורה בצורת ה"למנצח " לומר שמחוייב
גודל שידוע  חטאת , חיוב של  העון לקנות 
לשוב הרוצים לכל  תהלים אמירת  של  הענין
בשל"ה כמבואר  העבירות , לתקן בתשובה 

חכמה ובזוהר.ובראשית

עומדוידוע מישראל אחד  שכל הענין גודל
הכותל אצל ולהתפלל להיות  ומשתוקק 
רב ממון ומבזבז המקדש, מקום שהוא  מערבי
הכותל אצל פעמים כמה  להתפלל לזכות .כדי

בצורת ה"למנצח " את  אומרים שהוא  ובזה
רק  הכותל אצל עומד  שהוא רק  לא מנורה ,
ומטיב ומדליק  המקדש  בבית  ממש  הוא 
פעמים 22 רק  ביום, אחת  פעם רק  ולא  הנרות ,
איש והבן הקודש בעבודת  החיד "א  ולפי ביום.
יחננו "אלקים  מזמור שאומרים  שבשעה  חי,
אם המנורה צורת  במחשבתו יצייר ויברכנו"
כמדליק  ג "כ חשוב  ה"ז לפניו, מנוח  הציור אין

המקדש . בבית  המנורה
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פודנוובזה של  התפילה  כוונת לפרש אפשר 
דמשיחא שבעקבתא כו', סוףומצילנו (עי'

שבשמים") אבינו על אלא להשאן מי על לנו "אין סוטה

רחמים ולבקש לילך מי אל לנו יהיה שלא
מבקשים אנו הקיצין כל  כלו שכבר ותחנונים

השם בזכות  ומצילנו  מךשוא העולםמ פודנו 
השם של  ע"במה"שבזכות של שם שהוא 

ותיבת כנ "ל, בגי '"הוא"שמות  ע "י י"ב ג "כ
כנ"ל תכוון ואם הקב"ה, של  שמותיו י"ב צרופי 
מדת עוד יהיה שלא אלוקים עוד לנו ואין אז,
סלה, זולתך ויהיה רחמים כולו ויהיה  הדין 
בהקדם צ"ה, בגימטרי ' ש"סלה" בזה הכוונה
הפרשה בסוף  שמיני שבפרשת שבארתי  מה

שמיני , פרשת של  הפסוקים מספר צ"אנרשם
סימן. עבדי"ה בצ"אפסוקים, הרמז וצ"ב

דהנה שם, וביארתי בזה. בעי  מה פסוקים
מסיים תאכל הפסוק  לא אשר החיה ,ובין 

אדום זו דחי' הנ "ל אלימלך  הנועם ולדברי 
יכלה שאדום תאכלו אשר  החי ' בזאת  והכוונה
זמן  דכל  הכתוב, שאמר  דזהו אפ"ל  הארץ, מן

תאכל שהוא  לא אשר החיה  לאובין דעדיין ,
דבזמן  פי' פסוקים, צ"א  הארץ, מן אדום נכלה 
שעולים אדנ "י  הוי' השמות יחוד יש הגלות 
יהי' בב"א  לבוא לעתיד  אבל  צ"א , בגימטריא
מהאריז"ל, כמובא יהי"ה, אדנ"י השלם יחוד

קודש זרע  בספה "ק וירא)ועיין שכתב(פרשת
י'ושב מתיבות בר "ת  הכתוב  לנו  רומז וז"ל,
[רבותי ] שאמרו  ע"ד  יפ"ה, היא ה 'אהל  פ'תח
כשמזווגים אינשי דאמרו האי  מאי ז"ל 
יהי' שהזיווג  אומרים ואשה איש ומתחתנים
ומאי  עולה, יהי ' מקום איזה ולהבין יפה, עולה
כלל כי ופי' יפה, עולה שיהי' הזה הלשון
יחוד בחי' ושכינתי ' קוב "ה  לייחד העבדות 
מייחדין  שהצדיקים ואד ' הוי ' שמות 
בספרים כתוב והנה  הטובים. במעשיהם
שהו' יהי "ה, אותיות  הוי ' משם יהי ' שלעתיד

וזה יו"ד , ט')תהי ' י"ד  ה'ביו(זכריה יהי' ההוא ם

[ושכינתי'] קוב"ה יחוד  יהי ' ונמצא  וכו ', אחד ,
של הזה שהזיווג יפ"ה, מספר גי' אדנ"י יהי"ה
ביאת לקרב  העליון  הזיווג מעורר  ואשה איש
מספר גימ ' אדנ"י יהי"ה  זיווג ויהי' משיחנו ,
אברהם עבודת  היתה שם ועד  וכו', יפ"ה
שממנו אברהם הי ' לזה  והפתח  הנ"ל , ליחוד 
הישראלית, אומה להשתלשל  התחיל 
החי' נכלה לא שעדיין זמן כל  אבל עכדה"ק .

אדנ "י . הוי' הוא  היחוד  אדום, זו

פרשתויש שמפטירין דזהו  עד "ז  לפרש 
ו'-ז')שמיני  ב ' המלך,(שמואל דוד  מענין

וממלכתך ביתך ונאמן  הוא  ההפטרה וסיום
עולם עד  נכון יהיה כסאך  לפניך עולם עד
הגלות בעת  דרק  פי ' וגו ', האלה הדברים ככל 
יכון  לבוא לעתיד אבל  אדנ "י , הוי ' הוא  היחוד 
אדנ"י  יהי ' היחוד יהי ' באמת ואז  דוד  כסא 
ע 'ולם הרמז  וזהו צ"ה , בגימטריא  שעולה
דכשיכון  צ"ה, בגימטריא  ר"ת  ה'דברים כ'כל 
הקדושים שמות ב' יחוד יהי ' בב "א  דוד כסא 

ודו "ק .צ"ה,

תפילתועי ' יום כל להתפלל  ציון בשערי 
להנצל גדולה סגולה  והיא שמות הע"ב
עבודת ועי"ע  עיי "ש, רעים, פגעים מכל 
באריכות, שלי בכ "י ועיי "ע  להחיד"א , הקודש

ואכמ"ל.

הואוזהוא אתה  אבותינו  עזרת  של ביאור  ג"כ
להם סוף וים וכו' מעולם מעולם
ים עברו  העברת וידידים טבעת וזדים בקעת 
ויט ויבא ויסע  של  שמות  ע "ב לכוונת שמרמז
שפת על הגדול לשמך הישועה הי' שע "י 
צור הכונה וזהוא  הנ"ל , לשם הכוונה הים,
שע "י  הכולל עם רצה בגימטרי ' צור  ישראל
ועי' רצה , אותיות מצרה נעשה הנ"ל שם
והדר הוד  ביאור  בלק  סו"פ התורה על בעש"ט
לנגדי  הוי' שויתי וביאור  כו' דוה אותיות

ואכמ"ל.עיי"ש ,
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מבטלוע"י הנ"ל בכוונה הזאת  התפילה אמירת 
מעליו בישין ומרעין רעות  גזירות  כל האדם
ממתיק  ובזה  ישראל. כל  ומעל ביתו בני כל ומעל
ועומק  כונתו כח לפי אחד  וכל הדינים , כל  וממלל
וחושיו אבריו  בכל והכנתו  לבו וקירות מחשבתו
לרצון לו שיהיו בה ' בטוח  לבו יהיה  בודאי
הדינים כל  מעליו  ויומתקו כל אדון לפני אמרותיו 
וישיג יושר, למליצי  ויתהפכו המקטרגים, וכל 

ב ואמן.מבוקשיו  אמן ורצון טוב  לכל בקרוב  מהרה 

ג' ענף

המנורה מזמור - א פרק
המנורה  מזמור שנקראת שבתהלים ס"ז מזמור  של פסוקים

העולם כל על המולך  ה' ובשבח  בבקשה עוסקים

רבינו ולמשה  המלך , לדוד הזה מזמור הראה הקב"ה א)
ע"ה 

ברוחדוד הקב"ה הראהו השלום עליו  המלך 
שיר מזמור בנגינות  "למנצח מזמור  הקדש
מופז זהב  של טס על כתוב וכו ' יחננו" אלהים
למשה אותו  הראה וכן מנורה. בצורת עשוי
זה נושא ע "ה המלך דוד והיה ע"ה. רבינו 
של בטס במגינו וחקוק  ומצוייר כתוב המזמור 
והיה למלחמה יוצא  כשהיה מנורה כצורת  זהב
נופלים ואויביו  אותם נוצח  והיה  סודו  מכוין

מהר "רלפניו. הרב  מכ"י מועתק כ"י זהב  מנורת  (קונטרס

הרב והעיד ברכות. דיני  על חדש אור  בעל זלה "ה באכנר  חיים

הגאון  של הקדש יד מכתיבת העתיקו שהוא הנזכר  מהר "ח

במזמור הרמוזות  ונפלאות סודות כתוב  ושם ז"ל מהרש"ל

כ "ב ])הנזכר ) אות ד ' [מערכת  ז"ל להחיד "א קדמות" ("מדבר

ולמחסה  למגן לדוד  היתה המנורה צורת ב)

במגן ... מצויירת  היתה שהמנורה מקובל לכן
והאמונות התורה זכות כי  להיות  דוד.
לדוד עומדים היו הדת עיקרי עם האמיתיות 
ולמחסה למגן  המנורה היתה ולכן במלחמותיו,

מבואר. והוא איסרליש אליו, משה לרבינו  העולה (תורת

המנורה) בענין שהאריך  מה  ועיי"ש כ'] פרק [סוף ז"ל הרמ "א

ע"ה  המלך דוד של לדעתו לכוין  ג)

ז"לבספר  פלאג'י חיים לר' החיים" "כף 
י"ד ) החיד"א(אות  לשון  העתיק  אחרי 

"וכן  הלשון: בזה  הוסיף קדמות , מדבר  בס '
ראוי  לנו , אדם בינת  דלא דיתמי  יתמי אנן
וכל ע "ה המלך  דוד של  לדעתו לכוין
דברים של עומקן ידעי דהוו עמו קדושים

ליראיו". ה' סוד

מנורה  בצורת  לאומרה גדול  סוד ד)

וכן סוד המנורה. בצורת זה למנצח  לומר  גדול
רבינו של  האריז"ל כוונות עם בסדור 
בצורת הזה  המזמור  נדפס ז"ל  קאפיל יעקב 
דפוס  דרך" ומורה "עבודה בסדר  וכן המנורה.
המנורה. בצורת המזמור נדפס סלאוויטא
זה שאומר  עת בכל המנורה : מעל  שם וכתוב
בציור אותו  יאמר  ספירה, בליל ובפרט  המזמור 

שבתי המנורה. רבינו של האריז"ל  כוונות עם  (סדור 

חצות תיקון [בסדר  ז"ל, העומר ])מראשקוב ספירת ובכוונת

פני  מקביל  כאילו  - יחננו  אלקים מזמור אמירת  טעם ה)
שכינה 

"ויש ז"ל חול: של  שחרית בסדר  האבודרהם,
מימות יום בכל לומר שנוהגין  מקומות 
מפני  ויברכנו ", יחננו אלקים שיר "מזמור העומר ,
הראשון  הפסוק  מן חוץ  תיבות  מ"ט בו שיש 
ימי  מ "ט כנגד והם המזמור , פתיחת  שהוא 
מן  חוץ פסוקים שבעה בו יש ועוד  העומר .
ובמקצת שבועות. ז' כנגד  והם הראשון, הפסוק 
שנקרא מפני  יום, בכל  אותו אומרין מקומות
נחשב יום בכל אותו והקורא  המנורה " "מזמור
מקביל וכאילו המקדש בבית  המנורה כמדליק 
קני  ז' כנגד פסוקים ז' תמצא כי שכינה פני 
הגביעים  מנין  כנגד  תיבות מ"ט בו יש וגם מנורה,
המנורה קני  שבז' והנרות  והפרחים והכפתורים
ד ' בו יש ראשון  ופסוק מ"ט. למנין שעולין
תרי , מלקחיה ומחתותיה , מלקחיה  כנגד תיבות

תרי . ז"לעכ"ל .ומחתותיה אלגזי למהרי "ט צבור  (שלמי

הזמירות) במשפטי 
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להקהל רעות גזירות מכל יגן ו)

הכנסתלצייר בבית מנורה  בצורת הלמנצח
רעה גזירה  בעד ויגין הקודש הארון על

להקהל . מגרמיזאח "ו אלעזר מוהר "ר  להגאון אל" ("יראת 

האריז"ל, המאור , מנורת  בספרו מהרש "ל  ז"ל, הרוקח  בעל

ישראל) סגולות 

צרה  מכל העיר להנצל ז)

המנורהסגולה לצייר צרה מכל העיר  להנצל 
יום בכל בו ולקרות  הקודש  בארון
לבית וק "ו  לאחרת  זו מבה"כ ס"ת כשנוטלין

ס"ת . סגולות זהו זכירה)להתפלל  ספר  ויקרא, (זוהר

ב פרק
קלף  על לאומרה - סגולתה

ועצום: רב שכרו א)

-מה  בנגינות  "למנצח  באמירת  הפליגו מאד 
רב ששכרו  ז"ל  וכתבו מנורה. בציור 
לראשונים יד בכתב  קונטרס וראיתי ועצום.
נחת לעשות  ולפחות  ותועלותיו. בסודותיו  בזה
מנורה בציור בכונה אותו נאמר  ליוצרינו רוח 

קלף. על  חלקכתוב  ז"ל, להחיד"א הקודש (עבודת 

ש"ץ ו '], [אות חס"ל ועי' ח"י], אות ב ' [סימן שמיר " "צפורן

כף י"ד], אות י"ב  [סי' להרח"ף החיים  כף ע"א], ס"ו [דף

י"א]) אות נ"א [סי' החיים 

קלף  על  יאמר  משכב ב) ולא לפניו  זקוף  ויהי' - נייר, או 

שיר "כשאומר מזמור בנגינות "למנצח 
קלף על המנורה בצורת  המצויר
המנורה של הציור  את יזקוף ניר , על או
לפניו זקוף  הציור שיהיה כדי בו, שמסתכל 
בהיכל, ועומדת  זקופה  שהיתה המנורה  כדמיון

לפניו. ושטוח מושכב הציור  יניח יוסףולא (עוד

ג ']) אות  ויגש [בפרשת חי" איש "בן לבמח"ס חי'

תפילות שלש כל אחר לאומרה ג)

העמידהמצאתי שיסיים קודם שיאמר כתוב,
אלקים בנגינות ... "למנצח  מזמור

קלף. על כתובה מנורה בצורת  יחננו"
כ"ו]) [סימן אחת  כף חלק  ז"ל , להחיד "א הקודש (עבודת

דבק  או תפירה ע"י בסידור  הלמנצח  להדביק ד)

ישראלבספר ס"ד )סגולות  אות  מ' כתב(מערכת
ס"ק א ' סי' שע"ת  להרב ועיין וז"ל:
אינו המפורש שם בה  שיש דכיון שכתב ג '
תפיל שלא  כדי מצויירת  בקלף שתהי' ראוי 
אותה משמרים אינם הרוב שע "פ לארץ
ע "ש , חוצות  כל  בראש ותשתפכנה כראוי
תפיל שלא  זהיר שיהיה כתב  החיים כף והרב
דבוקה שתהיה טוב דיותר  אומר ואני ארצה.
בתחלת דבק  ע "י או  תפירה  ע"י בסידור 
לשמו כבוד לעשות הנאה דרך וזהו  הסידור 

עכ"ל. י"ת 

והוא  וכו ' למעלה עלה תיבה שכל  זוכים אשורית בכתב ה)
ומנוסה  בדוקה סגולה

השי"ן "כשאתה  צורת  את  תצייר שמע אומר 
כתובים שהם כמו  והעי"ן  והמ"ם
הדרך זה על  וכן עיניך לנגד  אשורית  בכתב
הנקודות תביט גם הסוף . עד ותיבה  תיבה בכל
הם כאשר  ואות אות כל שעל וטעמים
שכל תזכה  אז ובזה בסידור  לפניך מצוירים
למעלה כצורתה ממש תעלה ותיבה תיבה
פעולות לפעול  ושורשו  למקומו  אות כל  מעלה 
הוא זה ודבר  אליו  הצריכים נפלאים ותיקונים
עצמם למרגילים ומנוסה בדוק נפלאה סגולה
מחשבות כל  מעליו ולהסיר  לבטל  בזה
המחשבה טהרת  ומונעות הטורדות  ההבלים

חי)וכוונה". איש (בן

ה ' אל תמיד עיני ו .

בזה"ל:וכן כותב זצוק "ל החיד "א הרב
המיוחד שם יצייר  לישן  הולך  "כשאתה
אשורית בכתב לפניו  כתוב  כאילו ב"ה הוי "ה 
מרשת יוציא  הוא  כי ה' אל  תמיד  עיני גדולה

קכ"א)רגלי" ס"ח שמיר  (צפורן

IIטהורה IIמנורה



תה�ים זוהר סז  מזמור | לחודש יב  | שני  335ספר

הרז) הקדוש רבינו כתב אלימלךוכן רבי בי
שלו קטן  בצעטיל זיע "א זצוק"ל  מליזענסק 
מאכ"ל אותיות אכילה  בשעת לפניו שיצייר 

אשורית". קטן)"בכתב (צעטיל

ג פרק 
- המנורה  מזמור הנקרא ס"ז, מזמור אמירת מעלת גודל
והאורה  הברכה  שממנו ונפלאים גדולים  ורמזים סודות

העולם. לכל והצלחה

מוהר "רא . הגדול  להגאון אל " "יראת  בספר
ז"ל הרוקח בעל מגרמיזא (העתקנואלעזר 

החיד "א שראהו לראשונים  הכת"י שהוא ויתכן ישן. כת"י  לפי 

להלן) כמובא מצויירז"ל  הקונטרס בתחילת .
המנורה. בצורת  יחננוהמזמור  "אלהים (הפסוק

לימין  דהיינו "למנ ", תיבת תחת הימני הקנה הוא וגו ' ויברכו"

כתובהקורא) וגו' צחב למנ הפסוק מעל  .
אצל למטה  וגו'. חיים" מקור עמך "כי הפסוק 
מסופי  היוצאים  השמות  כתובים המנורה קני
כך: כתוב אח "כ הקנים. ששה  של  הפסוקים

השלוםהמזמור עליו  המלך דוד  עשה הזה 
ורמזים סודות  בו ויש הקודש ברוח 
המנורה. בצורת  עשוי  והוא ונפלאים גדולים
וירננו ישמחו  ופסוק  ימין בצד  פסוקים ג' והם
פסוקים ז' והם שמאל  בצד פסוקים וג' באמצע 
גוף הוא  האמצעי והקנה המנורה. קני  ז' כנגד 
המנין  מן אינו למנצח ... ראשון ופסוק  המנורה..

שם הוא הקדושים(...)אך  שמות  והם המזמור .
מז' ואחד  אחד  כל על כתובים והם הקב"ה של 
המנורה קני כל  על אותיות  ג' והם המנורה . קני
פסוקים וששה האמצעי. קנה על אותיות  וב'
רמוזים פסוקים ו' כי דע  הזה המזמור  מן
דרום צפון מערב מזרח  העולם קצוות  לששה 
ומלך אדון הוא  אותם ברא והש"י  וארץ. שמים
וזה הגוף . שהוא האמצאי לקנה  רומז כל .. על 
וקדושתו שמעלתו השבת  ליום רומז הפסוק 

החיים עץ  סוד והוא המעשה ימי  ו ' (אשרעל 

הגן) קנהבתוך ומזה הגן באמצע לומר רצה 

שעל הנרות לכל השמן שפע בו  היה האמצעי 
מאיר היה האמצעי  מקנה הנר  וזה המנורה. קני
קני  ז' שעל  הנרות  מכל יותר  גדול אור ונותן
הברכה שממנו  להקב"ה רומז כן כמו  המנורה.
ארץ כן  וכמו העולם. לכל וההצלחה והאורה 
מן  נר הוא  וירושלים האמצעי קנה הוא ישראל
המתפשט, האור  הוא  ובהמ"ק  האמצעי קנה 

מ  של  ובהמ"ק  כבודוירושלים כסא דכתיב טה
קנה ומזה מקדשנו . מקום מראשון מרום
הברכות ממנו ישפיעו  א"י שהוא האמצעי 
הו' מן הארצות  לכל  והתבואות  וההצלחות
א "י  אמרו... לפיכך בעולם. שיש איקלמים
ומתפרנסים מוצצים וממנו הארצות  לכל  ראש

שבעולם... הארצות  כל 

השבת.ובזה יום קדושת  סוד  תבין הענין
הז' מן  פסוקים הראשי והאותיות 
של שמות  כנגד ע"ב  בגימטריא פסוקים...

וי"ט. ויב"א ויס"ע  מן היוצאים הקב"ה 

ע"בובזה של  האותיות  תמצא המזמור 
יחננו אלהים ראשון בפסוק  שמות.
לכת ככבי לז' רמז והוא  תיבות ז' בו תמצא

ברצון (והמזלות) כולו והעולם המזלות  המנהיגים
מספרהש "ית ... על וסודות  רמזים באריכות  בא (כאן

וכו') תיבות וראשי פסוק שבכל  המלךהתיבות  ודוד .
והיה מנורה  בצורת  מצויר במגינו נושאו ע "ה

לפניו. נופלים ואויביו מלחמותיו נוצח 

לדודואמרו הראה הקב"ה הקבלה בעלי
כתב הקודש ברוח זה מזמור 
הראה וכן מנורה . בצורת  ונעשה מופז  באותיות 
את ה ' הראה  אשר  במראה ע"ה  רבינו  למשה 

המנורה. את  עשה  כן משה

חן והרואה ימצא  מנורה בצורת  מצויר אותו 
ואדם. אלקים בעיני וחסד

בעדואם יגין הקודש בארון בבה"כ יצוייר
להקהל. גזירה
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יקרהוהאומרו לא  החמה, הנץ  קודם יום בכל
רע . מקרה לו 

הדליקוחשוב כאילו הקב "ה לפני הוא 
המקדש. בבית המנורה

עוה"ב.ומובטח בן שהוא 

שבועותוהאומרו ז' כהנים ברכת אחר  בבוקר
כל נזק  לו יקרה לא  הספירה  ימי כל 
רומזים והכל  במעשיו. ויצליח  כולה השנה
אורה ברכה חנינה המנורה קני ז' כנגד עניינם
ענינים אלו  שכל רננה שמחה הודאה ישועה
וגם בה. לכוין וראוי לישראל. להיות  עתידים
לשלום לדרך יוצא כשאדם ז"פ לאומרו  טוב

ולהצלחה.

נראהוהפסוק  באורך חיים מקור  עמך "כי 
קנה כל  על  עליה כתוב היה  אור"
שהוא האמצעי  הקנה  ועל  אחת... תיבה וקנה

כתוב החיים... ועץ החייםשבת  תיבת עליו
כל יושפעו וממנו החיים ארץ שהוא בעבור 
ואמן. אמן לעולם ה' ברוך  והצלחות ... הברכות

נאמרו. המנורה  נגד  - תורה חומשי  חמשה ב.

ידבקונטרס  מכתב  שהועתק  זהב" "מנורת 
שלמה מהר "ר  הגאון הדור מופת 

מהרש"ל לוריא  מאוסטרא  עלנ "ע בויניציאה  (נדפס

וחיד "א יצו. כהן מיכל הנקרא ז"ל הכהן אשר בר  יחיאל  ידי 

היד שכתב  לכך עדות  והביא בכת"י זה  קונטרס ראה  ז"ל

כמובא ז"ל, מהרש"ל הגאון של הקודש יד  מכתיבת  הועתק

"יראתלהלן) הספר  כלשון כמעט  העתק  ובו
ציור ובצד ז"ל . הרוקח  בעל  הגאון בשם אל"

כך: כתוב המנורה

נאמרו. המנורה  נגד תורה חומשי  חמשה

תיבות ז' ספרבראשית של  הראשון (בפסוק

תיבות) ז' בו  יש נרות.בראשית שבעה נגד

כפתורים. י "א  נגד  תיבות  י"א שמות

פרחים. ט ' נגד תיבות ט' ויקרא

שהוא מנורה של  גובה  נגד תיבות י"ז במדבר 
לא חסר  שהאחרון כיון ומשהו, טפחים י"ז

נגדו. תיבה  נכתבה

גביעים. כ"ב נגד תיבות  כ"ב דברים

מספרוהיתה  על  להורות  טפחים י "ח  גבוהה
תוסיף בה אשר החיים עץ היא  כי  ח "י 
חיים "עץ  שנאמר  כמו  בה  המחזקים על חיים

וגו '. היא "

ע"ה  רבינו ולמשה המלך, לדוד  הזה מזמור הראה  הקב "ה  ג)

ברוחדוד הקב"ה הראהו השלום עליו  המלך 
מזמור בנגינות  "למנצח  מזמור  הקדש
זהב של  טס על כתוב וכו' יחננו " אלהים שיר
אותו הראה וכן מנורה. בצורת  עשוי  מופז 
נושא ע "ה המלך  דוד והיה ע"ה . רבינו למשה 
בטס  במגינו וחקוק ומצוייר  כתוב המזמור זה 
למלחמה יוצא  כשהיה מנורה כצורת זהב של 
ואויביו אותם נוצח  והיה  סודו מכוין והיה 

לפניו . הרבנופלים מכ"י  מועתק כ"י זהב  מנורת (קונטרס

ברכות.מ דיני על חדש אור  בעל זלה "ה באכנר  חיים הר "ר 

הקדש  יד  מכתיבת  העתיקו שהוא הנזכר  מהר "ח הרב והעיד

הרמוזות ונפלאות סודות כתוב ושם ז"ל מהרש"ל הגאון  של

הנזכר ) .במזמור 
כ "ב ]) אות  ד ' [מערכת ז"ל להחיד"א קדמות" ("מדבר 

ולמחסה  למגן לדוד  היתה המנורה צורת ד)

במגן  מצויירת  היתה שהמנורה מקובל לכן ...
והאמונות התורה זכות  כי  להיות דוד .
לדוד עומדים היו הדת עיקרי עם האמיתיות 
ולמחסה למגן  המנורה היתה ולכן במלחמותיו,

מבואר. והוא איסרליש אליו, משה לרבינו  העולה (תורת

המנורה) בענין שהאריך  מה  ועיי"ש כ'] פרק [סוף ז"ל הרמ "א

ע"ה  המלך דוד של לדעתו לכוון  ה)

ז"ל בספר פלאג'י  חיים לר ' החיים" (אות"כף

בס'י"ד ) החיד"א  לשון העתיק  אחרי
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אנן  "וכן הלשון: בזה הוסיף  קדמות , מדבר
לכוין  ראוי  לנו, אדם בינת  דלא דיתמי יתמי
עמו קדושים וכל ע "ה המלך דוד  של  לדעתו
ליראיו". ה' סוד דברים של  עומקן ידעי  דהוו

מנורה  בצורת  לאומרה גדול  סוד ו)

וכן סוד המנורה. בצורת זה למנצח  לומר  גדול
רבינו של  האריז"ל כוונות עם בסדור 
בצורת הזה  המזמור  נדפס ז"ל  קאפיל יעקב 
דפוס  דרך" ומורה "עבודה בסדר  וכן המנורה.
המנורה. בצורת המזמור נדפס סלאוויטא
זה שאומר  עת בכל המנורה : מעל  שם וכתוב
בציור אותו  יאמר  ספירה, בליל ובפרט  המזמור 

שבתי המנורה. רבינו של האריז"ל  כוונות עם  (סדור 

העומר ]) ספירת ובכוונת חצות תיקון [בסדר  ז"ל, מראשקוב 

פני  מקביל  כאילו - יחננו אלקים  מזמור  אמירת טעם  ז)
שכינה 

"ויש ז"ל חול : של  שחרית בסדר  האבודרהם,
מימות יום בכל לומר  שנוהגין מקומות 
ויברכנו", יחננו אלקים שיר "מזמור  העומר ,
הפסוק מן חוץ  תיבות  מ"ט בו  שיש מפני 
כנגד והם  המזמור, פתיחת שהוא  הראשון
פסוקים שבעה בו יש ועוד  העומר . ימי מ"ט
שבועות. ז' כנגד  והם הראשון, הפסוק  מן חוץ 
מפני  יום , בכל  אותו  אומרין מקומות ובמקצת 
בכל אותו והקורא המנורה" "מזמור  שנקרא

בבית המנורה כמדליק נחשב המקדש יום
פסוקים ז' תמצא  כי שכינה פני מקביל וכאילו 
כנגד תיבות מ"ט בו  יש וגם מנורה , קני ז ' כנגד 
והנרות והפרחים והכפתורים הגביעים מנין

מ"ט. למנין שעולין המנורה קני  שבז'

מלקחיה ופסוק כנגד תיבות ד' בו יש  ראשון 
תרי. ומחתותיה תרי, מלקחיה ומחתותיה ,

הזמירות)עכ"ל. במשפטי  ז"ל אלגזי למהרי"ט צבור (שלמי

להקהל רעות גזירות מכל יגן ח)

הכנסתלצייר בבית מנורה  בצורת הלמנצח

ח"ו רעה גזירה בעד ויגין הקודש הארון על 
בעללהקהל. מגרמיזא אלעזר מוהר "ר  להגאון אל" ("יראת

סגולות האריז"ל , המאור , מנורת בספרו מהרש"ל ז"ל, הרוקח

ישראל)

צרה  מכל העיר להנצל ט )

המנורהסגולה לצייר צרה מכל העיר  להנצל 
יום בכל בו ולקרות  הקודש  בארון
לבית וק "ו  לאחרת  זו מבה"כ ס"ת כשנוטלין

ס"ת. סגולות  זהו  להתפלל 
זכירה) ספר ויקרא, (זוהר 

ד פרק

הכנסת לבית כשנכנס  אמירתו א)

מזמוראחר יאמר  הכנסת  לבית  שנכנס
פעם בכל ויקיף פעמים ז' יחננו אלהים

התיבה.

יותר.ובשבת  ולא  התיבה אחת  פעם יקיף 
ישרה תפלה  סידור  ה, סימן העבודה עמוד  הישר (אור 

ברדיטשוב)

הקפות שבע יקיף כנגדם - פסוקים שבעה יש בלמנצח  ב)
הכנסת בית שבאמצע  התיבה סביב 

ואחרבסידור  וזל"ק : יא : דף  ישראל חמדת
כנגד ישתחוה הכנסת  לבית  שנכנס 
יחננו אלהי"ם מזמור  אח"כ ויאמר  ההיכל 
פסוקים שבעה  בו יש אשר וכו ' ויברכנו
התיבה סביב הקפות  שבעה יקיף  וכנגדם
לגמור שיכוין הוא  וטוב הכנסת . בית  שבאמצע

כי  ויכוין  מהם. הקפה  בכל  אחד  התיבהפסוק 
אליה להמשיך ותכוין המלכות כנגד היא 
עד החס"ד  מן שהם מקיפים אורות שבעה
אנו ג"כ המלכו"ת  של המקיף  ואור  המלכות 
מקיפים השבעה בכלל  והיא  אליה ממשיכים
אורות שבעה מן לקבל  עצמך  לכלול  תכוין וגם
עוד ביחד . והמלכות  אתה האלו המקיפים
שהוא ראשון לפסוק  תכוין ראשון ביום
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על גובר  היא כי ותכוין וכו' יחננו  אלהי "ם
על החסד  תגבורת  והוא הפסוקים הששה
פסוק כי  תכוין השני  וביום התחתונות  הששה
תכוין  ובה הגבור "ה. והוא כולם על  גובר  השני 
הששי  בפסוק תכוין אז כי הששי  יום עד

כולם. על הגובר 

השבתואמנם אלא(אין)ביום להקיף  רק  צורך
אם ספיקא והוא בלבד אחת  הקפה
כוללין  וכולם שבת הנקראת  הת"ת  כנגד  הוא
השבעה לכל  הכולל  הבינה כנגד הוא  אם בו.

עכ"ל. אחת , הקפה רק  בשבת אין ולכן

למנצח באמירת  התיבה הקפת סדר ג)

כך... ואחר ההיכל, כנגד  ישתחוה כשיכנס
יחננו אלקים מזמור  שבעה(שבו)יאמר 

עד דחסד  מקיפים שבעה  כנגד פסוקים
הרבה אדם בני שם אין עדיין  ואם המלכות ,

כיוהרא. מחזי דלא 

סודובכל התיבה א ' פעם יקיף  ממנו פסוק
לה להמשיך  פעמים ז' המלכות 
ותכוין  מאורם. הוא  גם ושיהנה  אלו  מקיפים

מז' לקבל  יחד  המלכות  עם נפשך  לכלול
אנו הקפה ידי ועל  הנ"ל  מקיפים אורות 

אליה. ממשיכין

כנגד שהוא  וכו' יחננו  אלהים ראשון יום
פסוקים. שאר על  הגובר , הוא החסד מקיף 

מקיף כנגד  שהוא וכו ' לדעת  שני  יום
וכו '. הגובר  והוא  הגבורות 

מקיף כנגד שהוא וכו ' יודוך שלישי יום
וכו '. הגובר  והוא  הת"ת 

נצח מקיף כנגד  שהוא וכו ' ישמחו רביעי  יום
וכו '. שאר  על  הגובר  והוא 

מקיף כנגד שהוא  וכו': יודוך חמישי יום
וכו '. שאר  על  הגובר  והוא  ההוד 

היסוד מקיף  כנגד  שהוא  וכו '. ארץ  ששי יום
וכו '. שאר  על  הגובר  הוא 

אפסי  כל אותו ויראו  אלהים יברכנו  שבת  יום
ה והוא המלכות  מקיף  כנגד שהוא  גוברארץ 

וכו '. שאר  על 
ז"ל) שבתי  להר "ר  האריז"ל  (סידור 

ה פרק

קלף  על לאומרה א)

-מה  בנגינות  "למנצח  באמירת  הפליגו מאד 
רב ששכרו  ז"ל  וכתבו מנורה. בציור 
לראשונים יד בכתב  קונטרס וראיתי ועצום.
נחת לעשות  ולפחות  ותועלותיו. בסודותיו  בזה
מנורה בציור בכונה אותו נאמר  ליוצרינו רוח 

קלף. על  חלקכתוב  ז"ל, להחיד"א הקודש (עבודת 

ש"ץ ו '], [אות חס"ל ועי' ח"י], אות ב ' [סימן שמיר " "צפורן

כף י"ד], אות י"ב  [סי' להרח"ף החיים  כף ע"א], ס"ו [דף

י"א]) אות נ"א [סי' החיים 

משכב  ולא לפניו  זקוף  ויהי' - נייר, או  קלף  על  יאמר  ב)

שיר "כשאומר מזמור בנגינות "למנצח 

ניר, על  או קלף על  המנורה  בצורת  המצויר 
כדי  בו , שמסתכל  המנורה  של  הציור  את יזקוף 
המנורה כדמיון לפניו זקוף  הציור  שיהיה
הציור יניח  ולא  בהיכל , ועומדת זקופה שהיתה

לפניו . ושטוח  איש מושכב "בן לבמח"ס חי' יוסף (עוד

ג ']) אות  ויגש [בפרשת חי"

תפילות שלש כל אחר לאומרה ב )

העמידהמצאתי שיסיים קודם שיאמר כתוב,
אלקים בנגינות ... "למנצח  מזמור

קלף. על כתובה מנורה בצורת  יחננו"
כ"ו]) [סימן אחת  כף חלק  ז"ל , להחיד "א הקודש (עבודת

דבק  או תפירה ע"י בסידור  הלמנצח  להדביק ד)

ישראלבספר ס"ד )סגולות  אות  מ' כתב(מערכת
ג ' ס"ק  א ' סי' שע "ת להרב  ועיין וז"ל :
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ראוי  אינו  המפורש שם בה שיש דכיון שכתב
לארץ תפיל  שלא כדי מצויירת  בקלף  שתהי'
כראוי  אותה משמרים אינם הרוב שע "פ
כף והרב ע "ש , חוצות  כל בראש ותשתפכנה 
ארצה. תפיל  שלא  זהיר  שיהיה כתב החיים
בסידור דבוקה  שתהיה טוב דיותר אומר  ואני 
וזהו הסידור  בתחלת דבק  ע "י או תפירה ע "י

עכ"ל. י "ת  לשמו כבוד  לעשות  הנאה דרך 

והוא  וכו ' למעלה עלה תיבה שכל  זוכים אשורית בכתב ה)
ומנוסה  בדוקה סגולה

השי"ן "כשאתה  צורת  את  תצייר שמע אומר 
כתובים שהם כמו  והעי"ן  והמ"ם
הדרך זה על  וכן עיניך לנגד  אשורית  בכתב
הנקודות תביט גם הסוף . עד ותיבה  תיבה בכל
הם כאשר  ואות אות כל שעל וטעמים
שכל תזכה  אז ובזה בסידור  לפניך מצוירים
למעלה כצורתה ממש תעלה ותיבה תיבה
פעולות לפעול  ושורשו  למקומו  אות כל  מעלה 
הוא זה ודבר  אליו  הצריכים נפלאים ותיקונים
עצמם למרגילים ומנוסה בדוק נפלאה סגולה
מחשבות כל  מעליו ולהסיר  לבטל  בזה
המחשבה טהרת  ומונעות הטורדות  ההבלים

חי)וכוונה". איש (בן

בזה"ל:וכן כותב זצוק "ל החיד "א הרב
המיוחד שם יצייר  לישן  הולך  "כשאתה
אשורית בכתב לפניו  כתוב  כאילו ב"ה הוי "ה 
מרשת יוציא  הוא  כי ה' אל  תמיד  עיני גדולה

קכ"א)רגלי ". ס"ח שמיר  (צפורן

אלימלךוכן רבי  הרבי הקדוש רבינו כתב
קטן  בצעטיל  זיע "א  זצוק"ל  מליזענסק 
אותיות אכילה בשעת לפניו  שיצייר שלו

אשורית". "בכתב קטן)מאכ "ל  (צעטיל

ו פרק

רע. שום  לו  יקרה לא החמה, בהנץ יום  בכל האומרה א)

סק"ג )האומרכל ס' אות חיים בחוקי מזמור(מכאן

שיר " מזמור  בנגינות  סז)"למנצח  בצורת(תהלים
לו יקרה לא  החמה, בהנץ  יום בכל  המנורה
הוא ברוך הקדוש לפני וחשוב רע , מקרה שום

המקדש. בבית נרות  מדליק  הוא  כאלו

היום. כל ניזוק יהא ולא במעשיו יצליח

בימי ובספר לאמרו כתב: המאור" "מנורת 
ברכת אומר  צבור  כששליח העמר 
מזמור בנגינות "למנצח היחיד  יאמר הכהנים,

במעשיו  ויצליח  ארץ ", "אפסי  עד  (אגרתשיר "

נזוקהרמב"ן) יהא  ולא  המנורה, בצורת  ויסתכל ,
כל אפלו  לאמרו וטוב שם: ומסים היום. כל 

לשונו. כאן עד  השנה. ימות 

ולהצלחה  לשלום  ילך

ילךוכל בו , ויכון בדרך פעמים שבע  האומרו 
יסתכל אדם שכל  וטוב ולהצלחה. לשלום
אותו יתפלל  ובדרך  לדרך, צאתו קדם בו

פל"א)כאמור. מוסר  (שבט

המזון  ברכת  קודם אמירתו ב)

פסוקיםמנהג המזון ברכת קודם לומר  הרב
סז)אלו וגו ',(תהלים בנגינות" "למנצח 

ב) לד , וגו',(תהילים ה' את  יג )אברכה יב, (קהלת 

וגו' נשמע  הכל  דבר  כא)סוף  קמה , תהלת(תהילים
וגו ', פי  ידבר  יח)ה' קטו, י "ה(תהילים נברך  ואנחנו

כב)וגו', מא, וגו '.(יחזקאל השלחן זה אלי וידבר 
כתר ישרה  תפלה סידור  יב , סימן העבודה  עמוד  הישר  ((אור

ברדיטשוב) נהורא

סודותיו - הספירה בימי  לאומרה ג)

הענייניםלדעתי  וצורך הזה הכתוב  סוד
לסיוע השמאל  אל  המיוחסים
ונרשמו צויירו  ותבניתם וצורתם הימין פעולות 
לאומרו המנהג היה ומעולה נכבד במזמור 
ויברכנו " יחננו  "אלהים והוא , הספירה . בימי 

ס"ז)וגומר  מצוייר(תלים  שהיה  בקבלה שבא ,
מנורה קני  שלשה מנורה . כדמות דוד  במגן
אלקים רצופים , פסוקים ג ' והם האחד  מצדה
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קני  ושלשה עמים. יודוך בארץ , לדעת  יחננו ,
נתנה ארץ עמים, יודוך והם הב ' מצדה  מנורה 
הוא האמצעי והקנה  אלהים. יברכנו  יבולה,
באמצע, העומד  לאומים, וירננו ישמחו פסוק 
האמצעי . הקנה כמשפט מכולם ארוך  הוא  כי
ימי  כמספר  תיבות  מ"ט הקנים בז' יש  והנה
היו הנזכרים הפסוקים שמספר  כמו  הספירה,
הקנה תוארה, וזה וכו'. שבתותיה מספר  על 
ויברכנו " יחננו "אלהים הוא מהימין הראשון
"הוא וכו' מהשמאלי  הראשון הקנה  וכו ', וגו '.
ארץ". אפסי כל  אותו  וייראו אלהים יברכנו 
שמתחלת האלה, הימים להיות  והנה וכו'.
ופרטם, בכללם תשלומה ועד העומר  ספירת
רצוני , הזה , המזמור  ופרטי כללי  עם מסכימים
השבועות, כמספר  הפסוקים מספר  בהיות
שאמרנו, כמו הימים כמספר התיבות ומספר 
בכל אותו לקרא  ישראל  בכל המנהג  היה

וכו '. לספירה , סמוך  הזמן, זה  לילות
אמור ]) [בפרשת  זללה"ה עראמה  יצחק לרבינו יצחק (עקידת

ויום יום  בכל יכוין  הספירה ובימי  - מעומד לאומרה ד)
ימים המ"ט מן

לומרגם מאד , וזהיר  מקפיד ז"ל, למורי  ראיתי
יחננו " אלהים "מזמור  העומר , ספירת  אחר 
המ "ט מן  ויום יום בכל ולכוין מעומד, כולו כו ',
בזה שיש  תיבות  ממ"ט אחת  בתיבה ימים,
אותיות ממ "ט אחת  באות יכוין  גם המזמור .

וירננ "ישמחו  בפסוק  מספרשיש וזה כו'. ו"
שלא כדי "ישמחו" הפסוק של  המ "ט אותיות
תשפוט ו', חסר לאמים תיבת  בהם, תטעה

ו '. מלא מישור  תיבת  ו', מלא 
("שערהכוונות"למהרח"וז"ל[עניןספירתהעומר ,סוףדרושי"א])

וחשוב  יום, ובכל כהנים , בברכת העומר, בימי סגולתה  ה)
המקדש בבית הנרות את  הדליק כאלו 

ימי מצאתי דכל הרמב "ן , אגרת בשם כתוב
אם כהנים, ברכת  כשאומרים העומר
ואם במעשיו, יצליח  זה מזמור  היחיד  יאמר 

כל ניזוק  יהא  לא שבו המנורה  בצורת יסתכל
וכל יום. בכל  לאומרו וטוב ומסיים, היום.
החמה בהנץ יום בכל  המנורה בצורת  האומרו
כאילו וחשוב רע , מקרה שום לו  יקרה לא

עכ"ל. המקדש . בבית הנרות  את ("שלמי הדליק 

ל "ו ], אות העומר ספירת [בהלכות אלגאזי  למהרי"ט  חגיגה "

ל"ו) אות החיים ובכף  ט "ז, אות  עולם  בפתחי  באריכות  ראה 

מעשיו בכל  תשרה ההצלחה  ו)

בדיני בספר אמור  בפ' לועז  מעם ילקוט
העומר  רע"ט)ספירת  דף וז"ל:(ויקרא

כפי  זה מזמור  האומר  שכל  הספרים אומרים
אחרי  העומר מימי  אחד בכל  כאן מצויר  שהוא
לא בשחרית , הכהנים שאומרים כהנים  ברכת 
וההצלחה שנה , באותה נזק שום לו יארע 
המלך דוד  כתב  זה ומזמור  מעשיו. בכל תשרה 
למלחמה, יוצא  כשהיה במגינו מנורה  בצורת

אויביו. את  נצח  רחמים)ובזה  (כסא

על מצוייר הוא אם  - ואדם  אלקים בעיני חן  למצוא ז)
הקהל על רעה גזירה בעד יגן הקודש ארון 

רומזהמזמור המנורה עם זה  וכל הזה
סגולות בו ויש גדולים, לעניינים
המזמור זה נושא ע "ה  המלך דוד  והיה רבות
כשהיה מנורה כצורת  במגינו ומצוייר  כתוב 
לפניו ונופלים אותם נוצח  היה למלחמה יוצא 

אויביו.

זהואמרו אותו  שמתפלל  מי כל ז"ל, חכמים
החמה, בהנץ יום בכל  כמנורה  המזמור 
לפני  חשוב  ויהיה  רעה גזירה  שום לו יקרה לא
נרות מדליק  הוא  כאילו הב"ה ית' עולם בורא
הבא. עולם בן שהוא  מובטח  ויהיה בביהמ "ק 
בבוקר כהנים ברכת אחר  אותו האומר  וכל
לו יקרה לא  הספירה ימי של שבועות בשבעה 
מצליח ויהיה  כולה, השנה בכל נזק  שום
בכוונה אותם הקורא  כל  כן וכמו וכו', במעשיו ,
פעמים שבעה  אותו האומר וכל בו, שיכוון

ולהצלחה . לשלום  ילך  כי ויכוין , (מהרש"ל,בדרך
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אל רבינו מדברי העתק והוא טהור ", זהב "מנורת  עזרבספרו

אל") "יראת בספר  הרוקח בעל 

המשיח מלך  של נרו להקביל  -זוכים אמירתה ע"י ח)

אמרמצאתי אמור, פרשת  רבתי  במדרש
"יערוך בזכות שמוע, בן  אלעזר  רבי
מאתמול "ערוך מן תנצלו  הנרות ", את

ל')תפתה" בזכות(ישעיהו חנן רבי  אמר .
נרו להקביל זוכים אתם תמיד , נר להעלות
קל"ב], [תהלים כמש"נ  המשיח , מלך  של 
אלו דרשות ודאי הנה וגו ', למשיחי , נר  ערכתי
התורה כלל  כי  שנתבאר , מה  על  רומזים
מלך ומקרבת  גיהנם של  מדינה  מצלת

עכ"ל . וכו', משההמשיח  לרבינו העולה  (תורת 

פ"כ]) [סוף  ז"ל הרמ "א איסרליש

המנורה  צורת  לפניו לצייר ט)

ויברכנו "טוב יחננו אלהים "מזמור לומר 
בלבד ההשכלה ובציור  המנורה. בצורת 

לפניו. מונח  ציור אין  אם לרבינוסגי , חי איש (בן

ד ']) ויגש פ' ראשונה  [שנה ז"ל חיים  יוסף

טובים דברים  לכמה יועיל  י)

המזמורמצאתי  זה  לומר  שיש  כתוב
כוונתו ויועיל המנורה . בצורת 
סודות בו  יש כי  טובים דברים לכמה

ספירה. בלילי  ובפרט "שערי גדולים. (סדור 

זי"ע) השל "ה  מבעל השמים "

תפלות שלש כל  אחר יא)

ה'יאמר לדוד "מזמור  תפלות שלש  כל  אחר 
יחננו" "אלקים ומזמור ז"ל)רעי " ,(האר "י

י "ג ]) [אות גודל קשר  חלק ז"ל, להחיד"א הקודש (עבודת 

הטלית הסרת  אחר יא*)

ז"לבסידור מראשקוב שבתי  להר"ר  האריז"ל
קי"ז) הטלית(בדף הסרת  אחר  וזל "ק :

אלקים ומזמור  רועי , ה' לדוד  מזמור  יאמר 
עכ"ל. יחננו ,

התפלה  אחר  שאומרים הטעם יב)

למהריעב "ץ בסידור שמים קצ "ח)עמודי  (דף 

הגאון  שהדפיסו  נושן ישן דפוס
למנצח  י "א  וז"ל : זצ"ל, גם(ס"ז)המחבר  וי"א

שהתחילו במה לסיים כדי הטעם עולם, אדון 
עכ"ל. התורה, בסיום שעושין כדרך להתפלל

להצלחה  סגולה יג)

המנורה יאמר בצורת ס "ז קפטיל בבקר  יום  בכל 
ומנוסה, ספרים )(מצאבדוק  בכמה (שער,תי

זי "ע ) מסקאליע  פנחס  ברוך  רבי מרן  המקובל  מהצה"ק הצלחה

לדרך  להולך - סגולתה יד)

בצורתכל בנגינות  למנצח מזמור  האומר 
ויכוון  לדרך כשיוצא  פעמים  ז' המנורה
קודם שיאמרה וטוב ולהצלחה, לשלום ילך בו ,
על כתובה כשהוא העמידה תפלת  שיסיים

תורתקלף . טהור , זהב  מנורת בס' מהרש"ל  אל, יראת (ס'

שלמי  הרמב"ן אגרת הקודש, עבודת הרמ "א, לרבינו  העולה

החיים) כף מוסר , שבט אלגזי, למהרי"ט חגיגה

היסוד לתיקון  - סגולתה טו)

עיין מובטח טהור , בלתי מקרה יקרנו שלא לו
מע'הרש"ץ. מפרדס, לקוטים נפשו , (ימלט

ישראל) סגולות  מנורה ,

הלמנצח יאמר השינה  לפני  טז )

הקדוש בסידור הגאון שסידר  ישראל  חמדת
שמו מרבן גדול האלקי  המקובל 
הגה"ק בן זי "ע , וויטאל  שמואל  מוהר"ר 
חיים מו"ה הגדול  הנשר  האלקי  המקובל
זי"ע, האר "י רבו מפני שקיבל זי"ע , וויטאל 

ז"ל, אלי' מפי  ע"ב)שקיבל  קי"ד  א "ש (בדף וזל"ק :
"למנצח יאמר: שאישן קודם אומר  אני עוד 

עכ"ל. וכו', שיר " מזמור  בנגינות

- השכינה  פני מקבל כאלו - בביהמ"ק הדליקה כאלו יז)
עוה "ב  בן  שהוא לו  מובטח - רעה גזירה  שום לו יקרה  לא

וז"ל:בספר שכתב קכ"ב  ד' מעשה ראה
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מפרדס לקוטים המנורה)ובספר  כתב(ערך 
בנגינות " "למנצח  לכתוב שנוהגים מה וז"ל:
הוי "ה שם כותבים ולמעלה מנורה בצורת
שתועיל תמיד  לנגדי ד ' שויתי בפ' ב "ה 
ודוד אויבינו לנצח  מועיל וגם היראה לענין 
אויביו ומנצח  המנורה נושא הי' ע "ה המלך
סגולה והיא שויתי ופ' למנצח  כותבין ולזה 
ב"מ  רע  מקרה לו  יקרא ולא  יוזק  שלא
אלקינו ובשם פ' על כ' חרדים ובס' עכ"ל .
ד ' ושם בימינו ד ' דגל  שישא צריך נדגול 
מלחמות הוא  היצר  מלחמות  כי עליו  חקוק 
דגל קלון מרים וכסילים והרשעים השם
הבאים לשלוט גורם ואז החיצוניות  הטומאה 
והצדיקים העכו "ם שם  דילה מסטרא
ואז באותיותיו י "ת  דגלו מרימים הקדושים 
ד"א בשם ואנחנו  בסוסים ואלה ברכב אלה 
ונתעודד קמנו ואנחנו  ונפלו  כרעו  המה  נזכיר 
הוא מלחמותינו  הנלחם המלך הושיעה ה '

קראנו. ביום יעננו

מהר "י וכתב להרב  תפלה שערי בספר
זה בדין בנגינותרוקח  למנצח וז"ל:

הרד"א  ע"ב)עיין מ"ו בכל(ד' אותו  דהקורא 
הדליקו כאלו לו נחשב המנורה בצורת יום
יעיי"ש. השכינה פני  מקבל וכאלו בביהמ "ק 
המנורה. בצורת שכתב ז "ל  מהרח "ך ועיין 
המזמור זה שאומר  מי אומר, הי' האריז"ל 
לא החמה בהנץ יום  בכל המנורה בצורת
מדליק וכאלו רעה  גזירה שום לו יקרה 
בן  שהוא  לו  ומובטח המקדש בבית נרות
בעיני  טוב ושכל חן וימצא הבא עולם
ארון  על  מצויר  הוא  ואם ואדם אלקים
להקהל רעות  גזירות  מכל עלינו  יגן  הקודש
לשלום ילך בה ויכוין בדרך ז "פ  אומרו  וכל
ציור נפלאים דברים וראיתי ע "ש  ולהצלחה
כת "י  אנקא "ר  אל  מהרי"א מהרב נאה מנורה 

וכו '. המעלות , כל  בה וכתוב
ישראל) (סגולות

המנורה  הדליק  וכאילו  - המקדש בית  נבנה כאילו  יח)
המקדש בבית

בצורתטעם למנצח  באמירת  ענינו גודל  על
אע "א: דק "י במנחות  איתא כי מנורה,
בהלכות העוסקים חכמים תלמידי  "אלו 
בית נבנה כאלו  הכתוב עליהם מעלה  עבודה
בסה"ק כתוב זה ומטעם בימיהם". המקדש
בעל מגרמיזא  אלעזר  רבי להקדוש אל " "יראת 
לפני  הוא חשוב "שהאומרה  ז"ל  הרוקח 
המקדש , בבית המנורה הדליק כאילו  הקב "ה 

יע "ש. העולם" לכל  שפע ומשפיע 

הטעםובחנוכה אמרתי  הנרות הדלקת  בשעת
כך, כל  גליותינו מאריך הקב"ה למה

זה) על  טעמים  כמה פנ "ב מוסר בשבט באריכות כי (עי'
הכהן  אהרן היה  קים היה המקדש שבית בזמן
נחת להקב"ה והיה הנרות  את  ומטיב עומד 
לו אין הגלות בעת ועכשיו כידוע, מאוד  רוח 
בעת כי לתרץ, אמרתי הזה רוח הנחת  להקב"ה
מדליק אחד רק  היה קים היה המקדש שבית 
מליוני  להקב"ה  לו  יש והיום הנרות, את
הנראה וכפי  חנוכה, נרות שמדליקים יהודים
דומה אינו כי מזה, רוח  נחת יותר  להקב"ה יש
המרובים או במצוה העוסקים למיעוט

במצוה. העוסקים

הישרוראה קב צ "ו)בס' בגודל(פרק שמאריך
וזל "ק : וכו' מצוה של  הנרות  קדושת 
ספר בהקדמת כתב ז"ל מהרש"ל והרה"ג
לידי  בא  אחת  פעם וז"ל , שלמה של ים הנקרא 
השמים מן לי  הראו  כאילו מצוה של נר ע "י
לי  ופתחו  מרקיע  כח ואמיץ הרמנא  לי  ונתנו

ע"פשערי  מורי  מפי ושמעתי ע"כ. אורה
שלמה ר ' הרב כשהיה  כך, הוא  שהענין קבלה
לו אירע  שלמה, של  ים ספרו  מחבר  ז"ל  לוריא 
קרוב זמן והיה לפניו  דלוק קטן  נר  רק  שהיה
משלש  יותר שעות  כמה דלוק  והיה להכבות,
תלמידו עליו העיד וזה שלמים, נרות  וארבע 
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ע"כ, עמו ה' כי  בנרו  הכיר  הנר  בעל  ז"ל , ונכדו
שמן  של  כנר  ממש נס הנ"ל  להגאון אירע  וזה
לנו יעמוד  זכותו המקדש, שבבית  הקודש
יותר ועיי "ש עכ"ל . יולדתו, ואשרי לו אשרי
"מדה לזה זכה  אולי המעתיק : [אמר  באריכות.
זהב " "מנורת קונטרס שכתב ע "י מדה" כנגד 
שבתהלים, ס"ז מזמור אמירת  מעלת  בגודל
סודות שם וכתב המנורה , מזמור  הנקרא 
הברכה שממנו ונפלאים גדולים ורמזים
בפ"ג] לעיל  עיין העולם, לכל  והצלחה  והאורה 

קודשובספר צ "ו)זרע שאנו(דף וע"י כתב:
אנו נרות, ומדליקין חנוכה נס זוכרין
אנחנו מודים וכמ "ש העתידה, גאולה ממשיכין
נר ע "י  ולכן רחמיך, כלו לא כי הטוב וכו' לך
שהוא העולם כל תקון ממשיכין אנו חנוכה
תבות ר "ת ...ומשיח  כנ"ל ... האמת  אור ע "י
זו שמצוה  רומז ח'נוכה, י 'מי  ש'מונת מ'דליקין 
שארית ובספר בימינו . במהרה ביאתו תקרב 

ט')ישראל הרב(דף  ממורי  "וקבלתי  כתב:
מאור בעמח "ס [הרה"ק  ז "ל , מטשערנאביל 
משיח של  אורו בסוד הוא  חנוכה  כי עינים]
הנרות מצות שע"י למשיחי, נר ערכתי  כמאמר 
אור צדקינו משיח אור  עלינו נמשך בחנוכה
בתוכו הכולל  עולם יסוד  צדיק  אור  צדיקים
שע "י  לצדיק , זרוע  אור  בחי' רועים שבעה אור 
וכו '. משיח" של אורו  נמשך חנוכה  של  אור 
ז"ל הרמ "א  זקיני  שכתב  מה  חביב  ואחרון

העולה תורת  מצאתי (ספ"כ)בספרו וז"ל:
חנן  רבי אמר  וכו', אמור  פרשת רבתי  במדרש
להקביל זוכים אתם תמיד , נר  להעלות בזכות 
קל"ב], [תהלים כמש"נ  המשיח, מלך  של  נרו 

וגו '. למשיחי , ערכתי 

מההנה על  רומזים אלו דרשות ודאי
מדינה מצלת התורה  כלל  כי שנתבאר ,
עכל "ק וכו '. המשיח מלך  ומקרבת גיהנם של 
בגודל מלאים הספה"ק  שכל רואים ואנו והיות
בצורת קלף  על למנצח  אמירת  של הענין

דברי  לקיים  אחד  לכל ראוי כן על  מנורה 
"עבודת בספרו ז"ל החיד "א בעל  הקדוש
לעשות "ולפחות הלשון בזה שכתב הקודש"
בציור בכונה  אותו נאמר  ליוצרנו רוח נחת 

עכ"ל. קלף ", על  כתוב שלוםמנורה. של (חיים

א') סימן או"ח שו"ע

חיים" מקום עמך "כי הפסוק לכתוב הקניםיט) על  וכו'
סגולתה" -

באורך...ראה חיים מקור עמך "כי  שהפסוק 
יש  הקנים, על  כתיב שהוא  אור " נראה 
קני  מז' וקצה קנה כל ועל  תיבות שבעה בו
קנה ועל  אחת  תיבה כתוב היה המנורה
עליו כתוב ישראל  וארץ שבת  שהוא האמצעי 
החיים ומארץ  החיים, ארץ שהוא  בעבור  חיים
חלקי  ז ' לכל  והצלחות  הברכות כל  ישפיע 
החיים ארץ ונקרא איקלימים, הנראים הארץ
החיים עץ כמו העולם באמצע  שהוא בעבור 
באמצע הלב קיים וכמו עדן גן באמצע  שהוא
לכל חיים רוח  ויבוא יתפשט שממנו הגוף 

הגוף . והואאיברי טהור", זהב "מנורת בספרו (מהרש"ל,

אל") "יראת בספר  הרוקח בעל  אלעזר רבינו מדברי העתק

שכתוב  ה' קויתי לישועתך הפסוק יאמר לדרך  כשיוצא כ )
והפוך  ישר  המנורה  ציון מתחת 

הפסוקהטעם  ספרים בהרבה שכתוב 
לציון  מתחת  ה '". קויתי "לישועתך
המנורה שמזמור  מטעם שהוא נראה  המנורה
גם הוא  וכן לדרך , יציאת  קודם לומר  טוב

ה '. קויתי  לישועתך  פסוק 

בחייכתב וכן ויחי)רבינו  השמות(בפרשת בעל  כי ודע :
בדרך שמועיל  השם  הזה  הכתוב מן  מוציאים
הוא הזה* הכתוב  מן היוצא  והשם  השונאים ... כנגד
וידוע משולשות. והתיבות הכתוב  אותיות  בסדר
בסדרן להזכירו  אדם  וצריך  בנקודו . הוא  ומפורסם
וישיב סלולה בדרך  שילך  כדי כן **, גם  למפרע

עכ"ל . וכו' אחר כהןאויביו חיים  לר ' חיים " "תורת  (*עיין 

רב "ח) שבפירוש נסתר עניני על ביאור  תרנ"ד ], [ליוורנו

בישראל]) [האזרח וכו', לישועתך  קויתי  ה ' (**דהיינו 
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ׁש יר:אסח מזמוֹ ר לדוד אֹלהיםבלמנצּ ח וינוּ סוּ 'יקוּ ם אוֹ יביו יפוּ צוּ  ©§©¥©§¨¦¦§¦¨¡¦¨§¨§¨

מּפ ניו: רׁש עיםג משׂ נאיו יאבדוּ  אׁש  מּפ ני דּ וֹ נג כּ הּמ ס ּת נדּ ף עׁש ן כּ הנדּ ף §©§¨¦¨¨§¦§Ÿ¨¨¦§Ÿ§¦¥©¦§¥¥Ÿ§§¨¦

אֹלהים אֹלהיםד :'מּפ ני לפני יעלצוּ  ישׂ מחוּ  וישׂ ישׂ וּ 'וצדּ יקים ¦§¥¡¦§©¦¦¦§§©©§¦§¥¡¦§¨¦

לאֹלהיםהבשׂ מחה: ועלזוּ 'ׁש ירוּ  ׁש מוֹ  בּ יּה  בּ ערבוֹ ת לרכב סלּ וּ  ׁש מוֹ  זּמ רוּ  §¦§¨¦¥¦©§§Ÿ¨Ÿ¥¨£¨§¨§§¦§

בישא לרוח

אויביו  יפוצו אלהים ב)יקום סח]:(סח, לפרק תהלים דלא[שימוש מיא מלא מנא סב בישא לרוחא
הנ"ך. באותיות "נורא מן ה' "יקום, מן י ' י"ה. שלו  ושם אותו  ולחיש  שמשא  חמו 

IIתהלים IIשימוש

ה ּׁשביעי ּבּיֹום  ׁשּבּלּולב  ערבֹות ְֲִִֶַַַָָס ֹוד 

וגו 'ס לּ וּ  ּב ערבוֹ ת ה)לרכב ח "ב:(סח , [זוהר ָֹ◌ֵֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

תרומה  קס"ה .)פ' עשׂ רה](דף  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָאוֹ תם
רק  נמסר, ׁש ֹּלא הּס וֹ ד וֹ ת סוֹ ד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְרקיעים
ׁש ל  בּ ּס וֹ ד וֹ ת הוּ א והכּ ל  החכמה, ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְליוֹ דעי
כּ ל  סוֹ ד גּ לּ ה ׁש הוּ א הּק ד וֹ ׁש ה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּמ נ וֹ רה
ׁש ּמ ׁש ּמ ׁש ים ׁש ּמ ׁש ים והם ורקיע, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָרקיע
הם רקיעים ׁש בעה ואחד. אחד ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל 
כּ מ וֹ  למּט ה, הם רקיעים וׁש בעה  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ׁש בּ הם הם רקיעים ׁש בעה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .
כּ פי  הזּ ה  העוֹ לם להנהיג וּ מזּ לוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכּ וֹ כבים
ה0ביעי  בּ כ לּ ם ל וֹ . ׁש צּ רי # וּ כמוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַדרכּ וֹ 
כּ לּ ם את  ׁש ּמ נהיג ה0מיני מן חוּ ץ ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָעדיף,
בּ ערבוֹ ת. לרכב סלּ וּ  כּ תוּ ב  כּ לּ ם. על ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌ֵ◌ְועוֹ מד

הערבוֹ ת הן וּ מי בּ ערב וֹ ת, ר וֹ כב אלּ אמי ? ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

נקרא ולּמ ה ה 0ביעי , הרקיע זה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲערבוֹ ת
וּ מיםערבוֹ ת מאׁש  כּ לוּ ל  ׁש הוּ א על ? ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

וה וּ א הצּ פ וֹ ן, וּ מצּ ד הדּ רוֹ ם, וּ מצּ ד ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד,
צדדים. מ0ני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְמערב

הערבוֹ תואם  ׁש ּת י כּ #, אם ּת אמר, ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
ערבוֹ ת. ו ׁש נינוּ  בּ לּ וּ לב, ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תחבּ רוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב סח)זהוּ  בּ ערבוֹ ת (תהלים לרכב .סלּ וּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֵֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
גוּ ף  אוֹ  בּ גּ וּ ף, ירכים נוֹ תן מי כּ #, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִאם

וזהבּ ירכים ונצּ נים, פר וֹ ת  עוֹ שׂ ה זה ׁש הרי  ? ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ונצּ נים. פרוֹ ת ע וֹ שׂ ה ׁש הכּ לֹלא ודּ אי אלּ א ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֹ

ערבוֹ ת  א וֹ תם ׁש בּ לּ וּ לב. ערבוֹ ת ׁש ל  סוֹ ד ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶהוּ א
מים  ואחד  א ׁש  אחד  הזּ הׁש בּ לּ וּ לב, בּ ּס וֹ ד . ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

והוּ א כּ לּ ם, וּ מיםׁש ל אׁש  הוּ א ׁש ביעי, ֶ◌3◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
וּ מ0וּ ם אחד, בּ ס וֹ ד כּ אחד ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְכּ לוּ לים
ׁש ׁש ת כּ ל ׁש ל  הכּ לל סוֹ ד הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ערבוֹ ת
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העלי וֹ נה, הּמ ר כּ בה ס וֹ ד הוּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהאחרוֹ נים,
י וֹ תר הזּ ה בּ רקיע ר וֹ צה הוּ א בּ רוּ # ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
אוֹ תוֹ  לת ּק ן ּת מיד  וּ תׁש וּ קתוֹ  הרקיעים, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמכּ ל
לרכב  ס לּ וּ  זה ועל עליוֹ ן. בּ יפי ◌ֵֹ◌ָֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע

וּ מיהוּ  בּ ערבוֹ ת, ׁש ר וֹ כב לאוֹ תוֹ  ?בּ ערבוֹ ת, ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
גּ ב  על ׁש עוֹ מד וגנוּ ז טמיר  הרקיע ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 

בּ ערבוֹ ת. רוֹ כב  ׁש הוּ א ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַהח יּ וֹ ת,

אלּ אועלז וּ  מלּ פניו, כתוּ ב ֹלא לפניו. ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ וֹ  ׁש יּ דע מי  אין ׁש הרי ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,

לפניו, אבל  הרקיע כּ לוּ ם. אצל  ׁש נּ כנס מי  ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
בּ עצב וֹלא בּ שׂ מחה לה כּ נס  צרי ! ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה,
ֹלא  ׁש -ם  גּ וֹ רם, הזּ ה ׁש הרקיע מ-וּ ם ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְכּ לל ,
הכּ ל ׁש ם ׁש הרי כּ לל , ורגז עצב ֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש וֹ רה

לפניו בּ שׂ מחה  ׁש ע וֹ מד גּ ד וֹ ל כּ הן זה, ועל . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ שׂ מחה רק - הּק ד ׁש  לבית נכנס היה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹלא
ועל  גּ וֹ רם . הּמ קוֹ ם ׁש הרי  שׂ מחה, ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להראוֹ ת

כּ תוּ ב ק)זה בּ שׂ מחה(תהלים ה' את  עבדוּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ֹּלא צרי# ׁש הרי בּ רננה. לפניו ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹבּ אוּ 
מי  כּ #, אם  ּת אמר , ואם עצב. בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלהרא וֹ ת 
את לשׂ ּמ ח יכוֹ ל  ׁש ֹּלא ודחק, בצער ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
רחמים לבּק ׁש  לוֹ  יׁש  דּ חקוֹ  וּ מּת וֹ # ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִלבּ וֹ ,
יתּפ לּ ל  ֹלא כּ #, אם העליוֹ ן . הּמ ל# ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
ׁש הרי  כּ לל, בּ עצב י כּ נס וֹלא כּ לל, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
לפניו  וּ להכּ נס  לבּ וֹ  את ל שׂ ּמ ח  יכוֹ ל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָֹלא

הזּ ה לאדם ׁש יּ ׁש  הּת ּק וּ ן מה ?בּ שׂ מחה . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ׁש נינוּ ,אלּ א  הרי ננעל וּ ודּ אי ה-ערים כּ ל ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌
נסגּ ר וּ , ֹלא דמעוֹ ת ו ׁש ערי ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונסגּ ר וּ ,
וכל ועצב , צער  מּת וֹ ! אלּ א דּ מעה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואין
כּ לּ ם  ה-ערים, אוֹ תם על  הממנּ ים ◌ָ◌.◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌.◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם 
וּ מנעוּ לים  ק ׁש וֹ ת חתיכוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש בּ רים

דּ מעוֹ ת  אוֹ תן ּת פלּ הוּ מכניסים ואוֹ תּה  , ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לאוֹ תוֹ  ואז הּק דוֹ ׁש . הּמ ל# לפני ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת
אוֹ תוֹ  ׁש ל  ודחק עצב מאוֹ תוֹ  דּ חק  יׁש  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָמקוֹ ם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  סג )אדם, לא(ישעיה צרתם בּ כל  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
העליוֹ ן (לו) העוֹ לם אוֹ תוֹ  ּת ׁש וּ קת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָצר.

אל  ּת מיד  ׁש ּת ׁש וּ קת וֹ  כּ זכר  הזה, ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַלּמ קוֹ ם
וּ מוֹ צא לגּ בירה הּמ ל# כּ ׁש נּ כנס ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהנּ קבה.
נמסר רוֹ צה, 0היא מה כּ ל אז  בּ עצב , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
ֹלא ּת פלּ ה ואוֹ תּה  אדם ואוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ ידיה,
עליו  חס הוּ א בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  ריקם, .חוֹ זרת ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

דּ מעוֹ ת  ׁש -וֹ פ! אדם א וֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
בּ תפ לּ תוֹ . הוּ א  בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  זהלפני כּ מוֹ  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

מּת וֹ # בּ ׁש בּ ת, בּ תענית ׁש יּ וֹ ׁש ב  מי ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ ׁש בּ ת,
אוֹ תוֹ  ׁש וֹ לט וּ בׁש בּ ת  עצב, מראה ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַצערוֹ 
ׁש ה וּ א בשׂ מחה , ׁש נּ ראה אוֹ תוֹ  עליוֹ ן , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָרקיע
בּ עצב, ׁש יּ וֹ ׁש ב אוֹ תוֹ  ל כּ ל. וּ משׂ ּמ ח ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה 
אוֹ תוֹ  את מוֹ ציא ׁש וֹ לט, ׁש הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
והרי  עליו, ׁש נּ גזר הענׁש  מאוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
לאוֹ תוֹ  ורוֹ ממ וּ ת כבוֹ ד הבוּ  - סלּ וּ  ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 
וּ משׂ ּמ ח שׂ מחה ׁש הוּ א בּ ערבוֹ ת, ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ר וֹ כב
ׁש מ וֹ  בּ י"ּה  החיּ וֹ ת גּ בּ י ׁש על הרקיע ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַלכּ ל ,
נכלל . ה זּ ה ה0ם מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ׁש הרי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי,
להרא וֹ ת צרי # ׁש ֹּלא מ0וּ ם - לפניו  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְועלזוּ 

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  עצב, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלפניו

צרי#רבּ י כּ # זה ּפ סוּ ק  אמר, אלעזר  ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
זּ ה מה ערבוֹ ת. על  לרכב ס לּ וּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ָֹ◌ַלוֹ מר:

צרי#בּ ערבוֹ ת היה הוּ א בּ יּה  ׁש מוֹ , בּ יּה  ? ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש מ וֹ להיוֹ ת זּ ה מה על ! זה ּפ סוּ ק אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

הע ּת יקים כּ ל  ע ּת יק הנּ סּת רים, כּ ל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנסּת ר
כּ לל  נוֹ דע וֹלא  התגּ לּ ה  ׁש ֹּלא אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר ,
ׁש ה וּ א ּת אמר  ואם בּ ערבוֹ ת. ר וֹ כב ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ׁש ה וּ א גּ ב  על אף כּ #, אם בּ וֹ , ור וֹ כב ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָבּ א
אלּ א להתגּ לּ וֹ ת. עוֹ מד  הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנסּת ר,
כּ ל  ׁש ל  ע ּת יק זהוּ  בּ ערבוֹ ת, לרכב ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ָֹסלּ וּ 
ידוּ ע. ׁש ֹּלא ה נּ סּת רים, כּ ל נסּת ר ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהעּת יקים,

רוֹ כב  הוּ א ׁש ה וּ אוּ בּמ ה בּ י"ּה , בּ ערבוֹ ת, ? ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
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אֹלהיםולפניו: אלמנוֹ ת ודיּ ן יתוֹ מים קדׁש וֹ :בּ מע'אבי 'אֹלהיםזוֹ ן §¨¨£¦§¦§©©©§¨¡¦¦§¨§¡¦

צחיחה: ׁש כנוּ  סוֹ ררים א� ׁש רוֹ ת בּ כּ וֹ  אסירים מוֹ ציא בּ יתה יחידים ׁש יב ¨¦§§¨¦£©¨©¦¦£¦¨§©¦¦§¦מוֹ 

סלה:'אֹלהיםח ביׁש ימוֹ ן בּ צעדּ % עּמ % לפני אףטבּ צאת% רעׁש ה ארץ ¡¦§¥§¦§¥©¤§©§§¦¦¤¨¤¤¨¨¨©

לפניו ׁש יּ צא קדמוֹ ן ׁש מוֹ .(ממגו)סוֹ ד  וזהוּ  , ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ֹלא י"ּה . הוּ א  ׁש מוֹ  ידוּ ע ׁש ֹּלא נסּת ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵמא וֹ תוֹ 
ׁש אוֹ תּה  בּ ׁש ביל הוּ א, הוּ א אלּ א הוּ א, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
אבל  מלּ פניו. ויצאה ׁש נּ פרסה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָּפ רכת
וֹלא מר כּ ב ּת וֹ , וזוֹ הי  ׁש מ וֹ , היא הזּ וֹ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַהּפ רכת

כּ לל . ◌ָ◌ְ◌ָנוֹ דע

הּזה ּבּׁשם מבר ְך ר ּבא  ׁשמיּה יהא  ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָאמן
מצוֹות עׂשרה ּוׁשל ׁש מאֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֵֵֶֹּכלּולים 
הּסֹוד ֹות ּכל  ׁשל  ה ּכלל  ׁשהן הּתֹורה ְֵֶֶֶַַַָָָׁשל 

והּתח ּתֹונים ְְְִִֶַַָהעלי ֹונים

ׁש אינוֹ וזה וּ  ׁש מוֹ  ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם הגּ ד וֹ ל, ׁש מוֹ  ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש יּ ׁש  גּ ב  על אף זה כּ מ וֹ  גּ ד וֹ ל כּ # ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

הגּ דוֹ ל  ה0ם זהוּ  אוֹ תיּ וֹ ת. ּת וֹ ספת ולכן בּ וֹ  , ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מּמ נּ וּ . ׁש ה וּ א  אמן, מוֹ ציאים אנוּ  הזּ ה ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַבּ 0ם
ֹלא אחר  וּ בׁש ם הזּ מן, בּ כל  אמן הוֹ ל# ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָבּ זה

◌ָכּ #.

ׁש כּ אׁש ראמן  מבר#, ר בּ א ׁש מיּה  יהא  ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
הכּ ל  - מתּת ּק ן הזּ ה ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַה0ם
שׂ מחים העוֹ למוֹ ת וכל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת,
עליוֹ נים כּ לוּ לים הזּ ה בּ 0ם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה.

מאוֹ ת ותחּת וֹ נים. ׁש ׁש  כּ לוּ לים הזּ ה  בּ -ם ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
ׁש הן  הּת וֹ רה ׁש ל מצווֹ ת ע שׂ רה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְוּ ׁש ֹלׁש 
העליוֹ נים  ה ּס וֹ דוֹ ת כּ ל  ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהכּ לל 

הזּ כרוהּת חּת וֹ נים. ע וֹ לם ׁש ל  הכּ לל ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
למּט ה. הנּ קבה עוֹ לם  ׁש ל והכּ לל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ואיברים, ּפ רקים כּ לּ ן  ה ּמ צווֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוכל
ׁש ֹּלא מי האמוּ נה. סוֹ ד את בּ הן ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהרא וֹ ת 

מצווֹ ת ׁש ל  בּ ּס וֹ ד וֹ ת ית בּ וֹ נן וֹלא ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַיׁש גּ יח
מתּק נים אי# יתבּ וֹ נן וֹלא  ידע ֹלא  ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
הגּ וּ ף  איברי  כּ ל עלי וֹ ן. בּ סוֹ ד ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים
הּת וֹ רה, מצווֹ ת ׁש ל הּס וֹ ד על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְמת ּק נים
גּ ד וֹ לים ׁש הם איברים ׁש יּ ׁש  גּ ב  על ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף
נּט ל  אם וּ גדוֹ לים, קטנּ ים כּ לּ ם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְועלי וֹ נים,
ׁש ל  בּ יוֹ תר הּק טן אפ לּ וּ  אחד , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵמהם

מוּ ם. בּ על נקרא הוּ א וכלהאדם, ׁש כּ ן  כּ ל ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
אחת  מצוה אפלּ וּ  ׁש ּפ וֹ גם אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש כּ ן
מוּ ם  ׁש ּמ ּט יל הּת וֹ רה, מצווֹ ת ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵמאוֹ תן

צרי! ׁש ֹּלא .בּ מקוֹ ם ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

כּ תוּ ב,בּ א  מה ב )וּ ראה ה'(בראשית  ויּ ּק ח  ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
עדן  בגן ויּ נּ חהוּ  האדם את  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים
וּ לׁש מרּה  לעבד ּה  וׁש נינוּ , וּ לׁש מרּה . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלעבד ּה 
הזּ ה הּס וֹ ד  אבל אחד. והכּ ל קרבּ נוֹ ת, אלּ וּ  -ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
רמ"ח אלּ וּ  - לעבדּה  הּת וֹ רה, מצווֹ ת ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
ׁש ֹלׁש  אלּ וּ  - וּ ל ׁש מר ּה  עלי וֹ נים. ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵאיברים
ּת חּת וֹ נים. איברים וחמ0ה וׁש 0ים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵמא וֹ ת 
הּת חּת וֹ נים ואלּ ה זכוֹ ר, ׁש ל העליוֹ נים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵאלּ ה

אחד. והכּ ל ׁש מוֹ ר, ׁש זּ וֹ כה ׁש ל מי אׁש רי ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
גּ וֹ רמוֹ ת  הּת וֹ רה  מצווֹ ת אוֹ תם . ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש לים
הזּ ה  בּ עוֹ לם ונ ׁש מת וֹ  רוּ חוֹ  להׁש לים ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
האדם  את מזכּ ה הּת וֹ רה הבּ א. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בעוֹ לם
ועוֹ לם  הזּ ה עוֹ לם ע וֹ למוֹ ת, ׁש ני  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלרׁש ת 
מׁש ּת דּ ל בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  כּ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהבּ א .
בּ עוֹ לם  וח יּ ים הזּ ה, בּ עוֹ לם חיּ ים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַבּ חיּ ים.
ׁש ֹּלא  הרעים הענׁש ים  מ כּ ל נצּ וֹ ל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א .
כּ !, בּ הׁש ּת דּ לוּ ת אם  עליו. לׁש ֹלט ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיכוֹ לים 

מעשׂ ה. ׁש עוֹ שׂ ה מי ׁש כּ ן  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל 

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהים מּפ ני נטפוּ  אֹלהים'ׁש מים מּפ ני סיני 'אֹלהי'זה ¨©¦¨§¦§¥¡¦¤¦©¦§¥¡¦¡¥

אֹלהיםיישׂ ראל: ּת ניף נדבוֹ ת ׁש ם כוֹ ננּת ּה :'גּ  אּת ה ונלאה נחלת% ¦§¨¥¤¤§¨¨¦¡¦©£¨§§¦§¨©¨©§¨

אֹלהיםיא לעני בּ טוֹ בת% ּת כין בּה  יׁש בוּ  אמריב:'חיּ ת% יּת ן אדני ©¨§¨§¨¨¦§¨§¤¨¦¡¦£Ÿ¨¦¤Ÿ¤

רב: צבא ׁש לל:יגהמב)רוֹ ת ּת חלּ ק בּ ית וּ נות ידּ דוּ ן ידּ דוּ ן צבאוֹ ת אםידמלכי ©§©§¨¨¨©§¥§¨¦Ÿ¦Ÿ§©©¦§©¥¨¨¦

חרוּ ץ: בּ ירקרק ואברוֹ תיה בכּ סף נחּפ ה יוֹ נה כּ נפי ׁש פּת ים בּ ין ¨©§©¦¨¤§¤§¤¤©¨§¤¨¥§©¦¨©§¥§§¦ּת ׁש כּ בוּ ן

בּ צלמוֹ ן:טו ּת ׁש לג בּ ּה  מלכים ׁש דּ י אֹלהיםטזבּ פרשׂ  הר'הר ׁש ן בּ  הר §¨¥©©§¨¦¨©§¥§©§©¡¦©¨¨©

ׁש ן: בּ  הר אֹלהיםיזגּ בננּ ים חמד ההר גּ בננּ ים הרים ּת רצּ דוּ ן לׁש בּת וֹ 'לּמ ה ©§ª¦©¨¨¨¨§©§¨¦©§ª¦¨¨¨©¡¦§¦§

יהו� לנצח:�אף אֹלהיםיחיׁש כּ ן אדני'רכב ׁש נאן אלפי רבּ תים ©§Ÿ̈¦§Ÿ¨¤©¤¤¡¦¦Ÿ©¦©§¥¦§¨£Ÿ¨

ה ּקדׁש ּברית את  ׁשֹומרים ׁשּלא ְְִִֶֶֶַָֹֹא ֹותם 
התּפר ּגֹורמים  לאביהםהּזֹו י ׂשראל  ּבין ד ּות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

ִֶַַָׁשּבּׁשמים

וגו'גּ ׁש ם ּת ניף  י')נדבוֹ ת [זוהר:(ס "ח, ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

וישב פ' קפט:)ח "א וּ ראה,](דף ◌ֵ◌ְֹוּ בא
הזּ וֹ , הּק דׁש  בּ רית את ׁש וֹ מרים ׁש ֹּלא ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
לאביהם י שׂ ראל  בּ ין התּפ רדוּ ת ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ וֹ רמים
ועבד ּת ם וסר ּת ם ׁש כּ תוּ ב מ0וּ ם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ 0מים ,
וכתוּ ב  להם, והׁש ּת חויתם אחרים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱאֹלהים
ׁש זּ הוּ  מטר. יהיה  וֹלא ה0מים את ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְועצר
ׁש ּמ ׁש ּק ר אחר, לאלוֹ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת חוה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
וכאׁש ר הזּ וֹ . ה ּק דוֹ ׁש ה הבּ רית ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ ת
כּ ראוּ י , בּ עוֹ לם נׁש מרת הּק דוֹ ׁש ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
למעלה בּ רכוֹ ת נוֹ תן הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאז

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ ע וֹ לם, סח)להריק (תהלים ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ונלאה  נחלת! אֹלהים ּת ניף נדב וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶגּ ׁש ם

כ וֹ ננּת ה  גּ ׁש מי אּת ה  זהוּ  - נדב וֹ ת גּ ׁש ם . ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
עם הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש ּמ תר צּ ה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָרצ וֹ ן,
בּ רכ וֹ ת, לּה  להריק  ור וֹ צה י שׂ ראל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
- נחלת ; כ וֹ ננּת ה. אּת ה ונלאה נחלת# ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲאזי
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל נחלת וֹ  ׁש הם י שׂ ראל, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵהם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לב )הוּ א, חבל (דברים יעקב  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌

ׁש היא ישׂ ראל, כּ נסת זוֹ  - ונלאה ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַנחלתוֹ .
ל ׁש ּת וֹ ת, צמאה ׁש היא אחרת. בּ ארץ ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנלאה
רצוֹ ן  ׁש ל גׁש ם וּ כ ׁש אוֹ תוֹ  נלאה . היא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְואז
וארץ  ׁש מים כּ ן ועל כ וֹ ננּת ה. א ּת ה אז  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִנּת ן,
הזּ ה, הּק יּ וּ ם על  עוֹ מדים כּ לּ ם צבאם, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכל

לג )ׁש כּ ת וּ ב ולילה(ירמיה י וֹ מם בריתי  ֹלא אם ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ # וּ מ0וּ ם שׂ מּת י , ֹלא  וארץ ׁש מים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌3חּק וֹ ת
וּ מ0וּ ם ּפ ר ׁש וּ ה. והרי בּ זה, להזּ הר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָצרי#
מראה, ויפה תאר  יפה יוֹ סף ויהי כּ תוּ ב  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ #
עיניה את אדניו א ׁש ת וּת 7א כּ תוּ ב  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְואחריו

יוֹ סף. ◌ֵ◌ֶאל

ׁשֹו"ר = הּצּיּורים ּכל  ׁשל  ּכלל  ׁשנא"ן ְְְִִִֵֶַַָָָֹאלפי 
אדם זהּו ן' ארי"ה ְֵֶֶֶַָָנׁש"ר

וגו'רכב  ר ּב וֹ תים יח)אֹלהים :(סח, ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌

בראשית  פרשת ח"א  יח:)[זוהר ](דף 

דּ מ וּ ת - ּפ רי עשׂ ה ּפ רי זכרעץ  ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אלּ ה אדם, ּפ ני ּפ ניהם  וּ דמוּ ת ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ נקבה.
ּפ נים אלּ ה כּ ר וּ בים. כּ אוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאינם
ּפ נים כּ ר וּ בים, חתוּ מה. בּ דמוּ ת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת
כּ ל  אדם, ּפ ני תינוֹ קוֹ ת. כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְקטנּ וֹ ת
ּפ נים ׁש הם  בּ גלל בּ הם. כּ לוּ ל וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ַהדּ מיּ וֹ ת
חקוּ קים ציּ וּ רים בּ הם וּ מצטיּ רים ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְגּ דוֹ לוֹ ת

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים סחזוהר מזמור | לחודש יב  | שני ספר 348

צדדי  בּ אר בּ עת המפרׁש  ׁש ם חקיקוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ְכּ מוֹ 
ודר וֹ "ם. צפוֹ "ן מער "ב מזר "ח ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

וכל מיכא"ל דּ ר וֹ ם , לצד ר 0וּ ם רוֹ ׁש ם ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ּפ ני  אליו. מסּת כּ לים ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהּפ נים
ּפ ני  ׁש וֹ "ר, ּפ ני  ארי "ה, ּפ ני ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָאד"ם ,
נקרא וֹלא וּ נקבה, זכר הוּ א אדם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶנׁש "ר .
ׁש ל  צ יּ וּ רים מצטיּ רים לאלּ ה. ּפ רט  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאדם

ׁש כּ תוּ ב  רבּ וֹ תים, אֹלהים סח)רכב (תהלים ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש נאן  אלפי רבּ וֹ תים  א ֹלהים ׁש נאן .רכב ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ

נׁש "ר ׁש וֹ "ר הצּ יּ וּ רים, כּ ל ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְכּ לל 
אדם, זהוּ  ן' התּפ 0ט וּ תארי "ה. ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

וכל  וּ נקבה. זכר בּ סוֹ ד כּ אחד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כללה
מהּס וֹ ד  יוֹ צאים כּ לּ ם  וּ רבבוֹ ת, ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאלפים
נפרדים הלּ לוּ  וּ מה דּ מיּ וֹ ת ׁש נא "ן. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
ׁש ראוּ י  כּ מוֹ  בּ צדּ יהם ואחד  אחד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
בּ אחד , אחד ׁש ּמ ׁש לּ בים הם ואלּ ה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָלהם.
אחד  כּ ל להי וֹ ת בּ אחד , אחד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְוּ כלוּ לים
ארי"ה נׁש "ר ׁש וֹ "ר  בּ חברוֹ . כּ ל וּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
אר בּ עה ׁש ל  בּ ּס וֹ ד מתנהגים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאד"ם 
להתנהג עוֹ לים חקוּ קים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵׁש מוֹ ת
ׁש וֹ ר וּ להסּת כּ ל  להתנהג עוֹ לה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להסּת כּ ל .
מתעּט ר אחד ׁש ם ע וֹ לה אדם. ּפ ני  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶאל
א"ל . והוּ א גונים, ׁש ני  ׁש ל בּ סוֹ ד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְמח ּק ק
וגוֹ לף  חוֹ קק והכּ ּס א לאח וֹ ר , חוֹ זר  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָאז
הזּ ה. ה0ם בּ ס וֹ ד להתנהג ונר ׁש ם ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ ,
ּפ ני  אל נׁש ר  וּ להסּת כּ ל  להתנהג ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעוֹ לה
מחּק ק  מתעּט ר  אחר , ׁש ם ע וֹ לה ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.
מוּ אר להיוֹ ת גּ ונים פנים ׁש ני  ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד 
וה וּ א ׁש לּ מעלה, בּ עּט וּ ר בּ עליּ ה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְולעל וֹ ת
חוֹ קק  והכּ ּס א לאחוֹ ר, חוֹ זר אז ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָגדוֹ ל.
ה 0ם בּ סוֹ ד להתנהג ונרׁש ם אוֹ תוֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוגוֹ לף

◌ֶ◌ַהזּ ה.

ּפ ני ע וֹ לה אל אריה וּ להס ּת כּ ל להתנהג ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

מתחּק ק  מתעּט ר אחר  ׁש ם ע וֹ לה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָאדם.
להתחזּ ק  גּ ונים פנים ׁש ני  ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד 
חוֹ זר אז ג בּ וֹ ר . והוּ א בּ תקף, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתי0ר 
אוֹ תוֹ , וגוֹ לף חוֹ קק  והכּ ּס א ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְלאחוֹ ר ,
אד"ם הזּ ה. ה0ם בּ סוֹ ד  להתנהג ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונרׁש ם
וּ מס ּת כּ לים עוֹ לים וכ לּ ם בּ כלּ ם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ ל

בּ  הצטיּ רוּ  כּ לּ ם  אז  בּ ציּ וּ רבּ וֹ . חקיקתם ָ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ואז  נוֹ רא. ׁש נּ קרא אחד ׁש ם בּ ס וֹ ד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶזה

עליהם א)כּ תוּ ב ּפ ניהם(יחזקאל וּ דמוּ ת ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
הזּ וֹ . בּ דּ מ וּ ת  כּ לוּ לים כּ לּ ם אדם. ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְּפ ני
זה סוֹ ד  ועל אוֹ תם. כּ וֹ ללת  הזּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוהדּ מוּ ת

הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ט )נקרא האל (נחמיה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ה 0מ וֹ ת ׁש הרי והנּ וֹ רא. הגּ בּ וֹ ר ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל
בּ סוֹ ד  למעלה הם  חק וּ קים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
בּ ארבּ ע  כּ לוּ לה העליוֹ נה, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ רכּ בה 
ׁש כּ וֹ לל  ה0ם ׁש הוּ א יהו"ה, ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
וּ גלוּ פוֹ ת מחּק קוֹ ת האלּ ה דּ מיּ וֹ ת ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌3◌ְֹ◌ַהכּ ל.
אחד  בּ הם , מרּק ם חקוּ ק והכּ ּס א ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַבּ כּ ּס א,
ואחד  לפנים ואחד  לשׂ מאל ואחד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלימין
העוֹ לם. צדדי בּ אר בּ עת רׁש וּ ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלאחוֹ ר ,
בּ ארבּ ע  ר ׁש וּ ם עוֹ לה, כּ ׁש הוּ א ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַהכּ ּס א,
ה 0מ וֹ ת ארבּ עה הלּ לוּ . ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌3◌ְ◌ַהדּ מיּ וֹ ת
הזּ ה, הכּ ּס א את ל וֹ קחים הלּ לוּ  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים
ולוֹ קט ׁש לּ וֹ קח עד  בּ הם, נכלל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְוהכּ ּס א
כּ יון  כּ ּס וּ פים. ׁש ל  וענּ וּ גים ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְנפׁש וֹ ת
וכּס וּ פים, ענּ וּ גים  אוֹ תם ול וֹ קט ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש לּ וֹ קח
לכל  ענפים ׁש ּמ לא עץ כּ מוֹ  מלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵיוֹ רד
י וֹ רד , ׁש ה וּ א  כּ יון  פרוֹ ת. וּ מלא ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַצד
מציּ רים הלּ לוּ  הדּ מיּ וֹ ת ארבּ ע ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְיוֹ צאים
נוֹ צצים מאירים  חק וּ קים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְבּ ציּ וּ ריהם
העוֹ לם, על  זרע זוֹ רעים והם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְמלהטים,
ׁש הם העשׂ ב  זרע, מזריע עשׂ ב נקרא ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז

העוֹ לם. על זרע  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְזוֹ רעים

IIתהלים IIזוהר 
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בּ קּ דׁש : סיני סוֹ רריםיטבם ואף בּ אדם מּת נוֹ ת לקחּת  $בי ׁש בית לּמ רוֹ ם עלית ¨¦©©Ÿ¤¨¦¨©¨¨¦¨¤¦¨©§¨©¨¨¨¨§©§¦

אהרן  – ּבזכ ּות מה ּקּב"ה טֹוב ֹות ְֲִֵַַַָָָֹמּתנֹות 
ּומרים ְִֶָֹמׁשה 

וגו 'עלית  )בי ׁש בית יט)לּמ רוֹ ם :(סח, ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

אמור פ ' ח"ג  ק "ג .)[זוהר ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,](דף 
על  לישׂ ראל הז דּ ּמ נוּ  עלי וֹ נוֹ ת מּת נוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָׁש ֹלׁש 
מן  וּ מרים. אהרן מ ׁש ה, אחים: ׁש ֹלׁש ה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְידי 
אהרן. בּ זכוּ ת - כבוֹ ד  ענני  מׁש ה. בּ זכוּ ת  -ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
אחוּ זים וכלּ ם מרים. בּ זכוּ ת - ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ אר 

ׁש כּ תוּ ב מׁש ה, בּ זכוּ ת מן טז)למעלה. (שמות ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
מן  ה0מים. מן לחם לכם ממטיר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהנני

כבוֹ ד (דוקא)ה0מים ענני מׁש ה. זה - ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב אהרן, יד )בּ זכוּ ת עין (במדבר א ׁש ר  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

וכתוּ ב (אהרן)בּ עין וגוֹ ', ה' אּת ה נראה ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌
טז) למעלה(ויקרא מה הּק טרת. ענן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְוכּס ה

בּ ּק טרת ׁש הרי  ׁש בעה, גּ ם כּ אן אף ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה,
כּ אחד נקׁש רים עננים וא(ועוד )ׁש בעה הרן . ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

ק וֹ ׁש ר והוּ א העננים, ׁש בעת לכל ראׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹהוּ א
בּ אר יוֹ ם. בּ כל עּמ וֹ  האחרים ׁש ׁש ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶאת
נקראת ו דּ אי היא ׁש הרי מרים, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ זכוּ ת

האגּ דה, וּ בספר ב )בּ אר . וּת תצּ ב (שמות  ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
מים בּ אר זוֹ הי - וגוֹ ' לדעה מרחק ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵֹ◌ֲאחתוֹ 
- מרים מתה אחד. קׁש ר  והכּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים,

ׁש כּ תוּ ב הבּ אר, ב )הס ּת לּ קה היה(במדבר  וֹלא ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ אר רצתה ׁש עה וּ באוֹ תּה  לעדה. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַמים
עם מצ וּ יה ׁש היתה להס ּת לּ ק, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת
ׁש היוּ  עננים ׁש 0ה כּ ׁש ראתה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.
מת בּ הם. היא נקׁש רה  עליה, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְקׁש וּ רים
ענן  והסּת לּ ק עננים אוֹ תם הסּת לּ קוּ  ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַאהרן,
זהוּ  אוֹ תם. החזיר  מׁש ה, בּ א  עּמ הם. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ אר 

סח)ׁש כּ תוּ ב -בי(תהלים ׁש בית ל ּמ רוֹ ם  עלית ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
בּ אדם  מּת נוֹ ת ודּ אי ,לקחּת  מּת נוֹ ת לקחּת  . ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌

בּ אר - בראׁש וֹ נה ׁש הי וּ  מּת נוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תן
- עננים יצחק. ׁש ל בּ אר וֹ  זוֹ  - בּ אר  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַועננים.
יצחק, ר בּ י  אמר  אהרן. ׁש ל  העננים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵאלּ וּ 

לזה אהרן זכה מה ׁש ה וּ אמ ּפ ני מ0וּ ם ? ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
בּ עננים לעננים)ק ׁש וּ ר  כּ ל (ראש  נק ׁש ר  והוּ א , ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מתבּ רכים ׁש כּ לּ ם כּ אחד, לכלּ ם ויוֹ ם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָיוֹ ם
יד וֹ . ◌ָ◌ַעל 

ּביקרֹו חפץ ׁשרּבֹונֹו מ ׁשה ׁשל  חלקֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹא ׁשרי
העֹולם ּבני  ׁשאר  ּכל ְְֵַָָָָעל 

וגו 'עלית  יט)ל ּמ רוֹ ם נשא:(סח, פ' ח "ג  [זוהר ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

קמ"ח.) מׁש ה,](דף כּ לּ וֹ ת  בּ יוֹ ם ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַויהי
רבּ י  אמר  ׁש 0נינוּ , מ ׁש ה. ׁש ל כּ לּ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַודּ אי

ׁש כּ תוּ ב מהוּ  סח)ׁש מעוֹ ן , עלית (תהלים ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
-בי ׁש בית בּ ׁש עהוגוֹ 'לּמ רוֹ ם א לּ א ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ג )ׁש אמר ׁש ל (שמות ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אמר ההר. הזדּ עזע  רגלי#, מעל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְנעלי #
ׁש ל  ר בּ וֹ נוֹ  הוּ א : בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִמיכאל

אדם לסּת ר  התרצה כּ תוּ ב ע וֹ לם, והרי ? ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ה) אתם,(בראשית ויבר# בּ ראם וּ נקבה ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָזכר

זכר ׁש הוּ א בּ מי  א לּ א הבּ רכה נמצאת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְואין
מאׁש ּת וֹ  להּפ רד אוֹ מר  וא ּת ה אמרוּ נקבה, ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אני  כּ עת וּ רביּ ה , ּפ ר יּ ה  מׁש ה ק יּ ם הרי  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲלוֹ :
תרד  וּ בׁש בילוֹ  ה0כינה, את ׁש יּ 7א ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶר וֹ צה
עלית ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ע ּמ וֹ . לדוּ ר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה

ה0בי  וּ מהוּ  0בי . ׁש בית ׁש כינהל ּמ רוֹ ם ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לק  ל#. בּ אדםׁש נּ שׂ אה בּ אדם. מּת נוֹ ת חּת  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

למעלה. ה יּ דוּ ע בּ אדם אלּ א כתוּ ב, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹלא
ׁש נּ שׂ אה  יוֹ ם אוֹ ת וֹ  ה-כינה, ׁש יּ רדה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַוּ ביּ וֹ ם
מׁש ה, כּ לּ וֹ ת ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ירדה , היא ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְלמׁש ה

מּמ ׁש . מׁש ה ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַכּ לּ ת
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ּביקרֹו חפץ ׁשרּבֹונֹו מ ׁשה ׁשל  חלקֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹא ׁשרי
העֹולם ּבני  ׁשאר  ּכל ְְֵַָָָָעל 

וגו'עלית יט)לּמ רוֹ ם  פ ':(סח, במדבר [זוהר  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

קמ"ח:)נשא  כּ פני ](דף  ׁש ּפ ניו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌3◌ִוּ ביהוֹ ׁש ע
כּ תוּ ב  ה)הלּ בנה , ׁש ֹּלא(יהושע  נעל#, ׁש ל  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

ה0כינה ׁש הרי ידוּ עים, בּ זמ נּ ים א לּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִנפרד
ל וֹ , נראתה וֹלא כּ # כּ ל לוֹ  נשׂ אה ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹלא

אל(שם)ׁש כּ תוּ ב יהוֹ ׁש ע ּפ ניו [על]ויּ ּפ ל ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌3◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מ ּת נוֹ ת ודּ אי. מ ׁש ה כּ לּ ת כּ אן אבל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַארצה.
מ ׁש ה ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי כּ תוּ ב . מ ּת נת ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם,
בּ ני  ׁש אר כּ ל  על בּ יקר וֹ  חפץ ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ר בּ וֹ נוֹ 

◌ָ◌ָהעוֹ לם.

מּמה - ּפארן מהר ליׂשראל והאיר ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָה ֹופיע
מּזה לקּבל רֹוצים ׁשּלא  ּפארן ּבני  ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּׁשאמרּו
ּכרא ּוי יֹותר וא ֹור חביב ּות יׂשראל  ְְֲִִִֵֵָָָהֹוסיפּו

וגו 'עלית  )בי  ׁש בית יט)לּמ רוֹ ם  [זוהר:(סח, ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

בלק פ ' קצ"ב.)ח"ג  כּ תוּ ב ](דף וּ ראה, ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
ה) בּ צעדּ #(שופטים  מ 7עיר בּ צאת# ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְה'

בּ ׁש עה וגוֹ '. רעׁש ה ארץ אד וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִמ7דה
ּת וֹ רה לתת הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש רצה
וֹלא עשׂ ו בּ ני  את וזּמ ן הל# ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  לג )קבּ לוּ ה, בּ א(דברים  מּס יני  ה' ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הל# לק בּ לּה . רצוּ  וֹלא למוֹ , מ 7עיר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוזרח 
ׁש כּ תוּ ב  לקבּ לּה , רצוּ  וֹלא י ׁש מעאל, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלבני 
חזר רצ וּ , ׁש ֹּלא  כּ יון ּפ ארן. מהר  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִהוֹ פיע 
לׁש אל , י ׁש  עכ ׁש ו ׁש נינוּ . כּ # לישׂ ראל. ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
מדקדּ ק  כּ ׁש אדם חּט אה ׁש אין ׁש נינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
להאיר ׁש אלוֹ תיו ויׁש אל  בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִדּ יּ וּ קים
לׁש אל , ויׁש  מתי0ב, ֹלא זה ּפ סוּ ק  ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְדּ בריו.
לאיזה לשׂ עיר , כּ ׁש הל # הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

התגּ לּ ה ׁש לּ הם לפארן,נביא וּ כ ׁש הל# ? ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
התגּ לּ ה ׁש לּ הם נביא  ּת אמרלאיזה אם ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌

לעוֹ למים, זה מצאנוּ  ֹלא לכלּ ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התגּ לּ ה
י  ועל לבדּ ם, לי שׂ ראל  והרי ּפ רט מׁש ה. די ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

לסיני  ה' לוֹ מר : הּפ ס וּ ק צרי# ׁש כּ # ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר 
ּפ ארן. להר הוֹ פיע  למוֹ  לשׂ עיר וזרח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָבּ א

למ וֹ  מ7עיר זּ ה ּפ ארן מה מהר זּ ה וּ מה  ?? ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש אלנוּ , והרי וּ להסּת כּ ל, לדעת  י ׁש  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַהכּ ל

ידענוּ . ו ֹלא ׁש מענוּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא

דּ ברּכ ׁש בּ א  וׁש אל בּ א ׁש מעוֹ ן, רבּ י ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
זוֹ  ׁש אלה הרי  לוֹ , אמר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְכּ מּק דם.

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ א, מּס יני ה' (שמותנאמרה. ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וּ מּס יני יט ) הענן , בּ עב אלי# בּ א אנכי ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִהנּ ה

למוֹ , מ7עיר וזרח עליהם. והתגּ לּ ה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָבּ א
לקבּ ל  ר וֹ צים ׁש ֹּלא שׂ עיר בּ ני 0אמרוּ  ,מּמ ה ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

עליהם  והוֹ סיף  לישׂ ראל  להם האיר ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִמזּ ה
והאיר הוֹ פיע  כּ ! גּ ם גּ ד וֹ לה . חביבוּ ת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאוֹ ר
בּ ני -אמרוּ  מּמ ה ּפ ארן , מהר  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל
הוֹ סיפוּ  מזּ ה לקבּ ל , רוֹ צים ׁש ֹּלא ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָּפ ארן

כּ ראוּ י. יוֹ תר  ואוֹ ר  חביב וּ ת  וּ מהי שׂ ראל  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
- אליהם התגּ לּ ה מי  ידי על (בא00אל ּת  ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

על ראה) הדּ בר והתגּ לּ ה  הוּ א, עלי וֹ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶסוֹ ד 
ראׁש  ׁש ל עלי וֹ ן, מּס וֹ ד יצאה הּת וֹ רה ֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָיד#.

לזר וֹ ע (קדוש ) כּ ׁש הגּ יעה הנּ סּת ר. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
ה וּ א(ימין)שׂ מאל בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ראה , ְ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אמר, מ0ם. ׁש ּמ תר בּ ה רע דּ ם  זר וֹ ע  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
יּמ # ֹלא ואם זוֹ , זרוֹ ע וּ ללבּ ן לברר  ֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָצרי#
לברר צרי # אבל הכּ ל. יפגּ ם רע , דּ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תוֹ 

ּפ גם. כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן

ּבדוקא י ׂשראל  עם אצל הּתֹורה קּבלת ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָסדר

לפניו,עשׂ המה  וּ בא לסמא"ל, קרא ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מה אמר: תוֹ רתי . התרצה לוֹ : ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְואמר 

בּ ּה  דּ לּ גכּ ת וּ ב תרצח. ֹלא ל וֹ : אמר ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
אמר: ׁש צּ רי#. לּמ קוֹ ם הוּ א בּ רוּ # ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
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וׁש לּ # היא, ׁש לּ # זוֹ  ּת וֹ רה ו ׁש לוֹ ם, ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַחס
והתחנּ ן  ׁש ב  זוֹ . ּת וֹ רה רוֹ צה ֹלא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה.
נוֹ תן  אּת ה  אם העוֹ לם, רבּ וֹ ן אמר: ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלפניו.
ׁש לטוֹ ני  ׁש הרי עוֹ בר, ׁש לטוֹ ני  כּ ל אוֹ תּה , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִלי
ו ׁש לטוֹ ני  יהי וּ , ֹלא וּ קרב וֹ ת הוּ א, הרג ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַעל
מן  יתבּ ּט ל  הכּ ל כּ # אם מאדּ ים . כּ וֹ כב ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַעל
וֹלא ּת וֹ רת#, קח העוֹ לם, ר בּ וֹ ן ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
נ וֹ ח אם אבל בּ ּה . ונחלה חלק לי  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
ראוּ יה. להם יעקב בּ ני  עם הרי ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְלפני #,
וזהוּ  עליהם. אמר  הרע ׁש לּ ׁש וֹ ן ח ׁש ב ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוהוּ א
יצא מּמ ׁש  מ7עיר למוֹ , מ 7עיר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוזרח 
בּ ני  אם ו דּ אי סמא"ל: אמר אוֹ ר . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל
וֹלא העוֹ לם מן יעברוּ  זה, את יקבּ ל וּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב
פעמים כּ ּמ ה אליו ׁש ב לעוֹ למים . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִיׁש לט וּ 
וּ ל# בּ כוֹ ר, אּת ה  לוֹ : ואמר זה , ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
והרי  בּ כוֹ רתי, לוֹ  הרי  ל וֹ : אמר ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְראוּ יה.
הוֹ איל  ל וֹ : אמר  הוֹ דיתי. ואני  לוֹ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמכר ּת יה
ּת עבר חלק, בּ ּה  ל # ׁש יּ היה רצית ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוֹלא
הוֹ איל  ל וֹ : אמר יפה. אמר: בּ כּ ל. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה 
בּ ני  ׁש יּ קבּ לוּ ה אע שׂ ה אי# עצה לי  ּת ן  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְוכ#,
העוֹ לם, ר בּ וֹ ן  ל וֹ : אמר אוֹ מר. ׁש אּת ה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב
חילוֹ ת מאוֹ ר אוֹ ר קח אוֹ תם. ל ׁש חד ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי#
והרי  יקבּ ל וּ ה, וּ בזה עליהם, ותן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
אוֹ ר מּמ נּ וּ  הפׁש יט  ב ּת חלּ ה . יהא ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ י 
לי שׂ ראל , להם לתת ל וֹ  ונתן אוֹ תוֹ , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש כּ ּס ה
מ7עיר למוֹ . מ7עיר וזרח ׁש כּ תוּ ב  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 

ׁש כּ תוּ ב סמא"ל , זה  טז)מּמ ׁש . ונשׂ א(ויקרא  ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לי שׂ ראל . - למוֹ  עליו. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַה7עיר

מזּ ר וֹ ע ּכ יון רע דּ ם והעביר  זה ׁש בּ ער ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ימין לזר וֹ ע חזר ראה(שמאל )שׂ מאל, . ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מדּ ם לנּק וֹ ת צרי # גּ ם כּ # אמר: כּ #. גּ ם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ וֹ 
התרצה לוֹ : אמר לרה"ב, קרא זוֹ . זרוֹ ע ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָרע 

בּ ּה ת וֹ רתי  כּ תוּ ב מה לוֹ : אמר לוֹ ? דּ לּ ג ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

זוֹ  יר 0ה אם אוֹ י אמר: תנאף . ֹלא ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואמר :
רעה יר0ה הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לי ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִיוֹ ריׁש 
בּ ר כּ ת ׁש הרי ב ּה , ׁש לטוֹ ני כּ ל מּמ נּ י  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עבר 
ׁש כּ תוּ ב  היּ ם, דּ גי בּ רכּ ת נטלּת י , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים

א) וכתוּ ב(בראשית וגוֹ ', וּ רבוּ  יז)ּפ ר וּ  (שם ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌
וכתוּ ב  וגוֹ ', אתוֹ  והרבּ יתי  אתוֹ  ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוהפריתי

טז) התחיל (שם אדם. ּפ רא יהיה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוהוּ א
רבּ וֹ ן  לוֹ : ואמר  ר בּ וֹ נוֹ  לפני  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחנּ ן
בּ ני  הרי - מאברהם יצאוּ  בנים ׁש ני ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
לוֹ : אמר ראוּ יה. ולהם להם, ּת ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
ראוּ יה. וּ ל# הבּ כ וֹ ר  ׁש אּת ה יכ וֹ ל, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵאיני 
רבּ וֹ ן  ואמר: לפניו, להתחנּ ן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהתחיל
זה ואוֹ ר ׁש לּ וֹ , ּת הא בּ כוֹ רתי  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
ע שׂ ה. וכ# להם. ותן קח זה, על  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ רׁש ּת י
0וֹ נה מה ּפ ארן. מהר  הוֹ פיע ׁש כּ תוּ ב ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
כּ תוּ ב  וּ ברה"ב וזרח, כּ תוּ ב ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ סמא"ל

ׁש הפׁש יטהוֹ פיע  אוֹ ר  בּ אוֹ תוֹ  נטל אלּ א ? ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ולהרגמּמ  בּ דין להרג והרג, חרב סמא"ל נּ וּ  ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  גּ אות #.(שם)כּ ראוּ י. חרב ואׁש ר ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
אוֹ תּה  ונטל ׁש לּ #. היתה ׁש ֹּלא גּ ב על ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
כּ מ וֹ  קצת, רה"ב מּמ נּ וּ  ׁש הפׁש יט ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה
ּפ ר יּ ה לעשׂ וֹ ת מבּ רכתם קצת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶׁש הוֹ פיע
וֹלא ּפ ארן, מהר הוֹ פיע כּ # בּ גלל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ רב יּ ה.

וזרח. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָכתוּ ב

ּׁשבי ׁשבית  לּמרֹום ִִִֶַָָָָָעלית

מאוֹ תםּכ יון  לי שׂ ראל  אלּ וּ  מּת נוֹ ת ׁש נּ טל ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
לכל  וקרא בּ א גּ דוֹ לים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַׁש לּ יטים
ׁש אר על ׁש ּמ מנּ ים  קדׁש  רבב וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תם

כּ #, גּ ם ל וֹ  והׁש יב וּ  קבּ להעּמ ים , וּ מכּ לּ ם ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌.◌ָ◌ִ◌ֵ◌
לישׂ ראל להם לתת מּת נ וֹ ת לרוֹ פא .ונטל  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

וּ ׁש מר וֹ  חיּ ים סם מלא אחד כּ לי לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
ׁש מן לבנוֹ  כּ לי אוֹ תוֹ  את לבנוֹ  לתת רצה . ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהים יּה  סלה:כ :'לׁש כּ ן ׁש וּ עתנוּ  י האל לנוּ  יעמס יוֹ ם יוֹ ם אדני בּ רוּ � ¦§Ÿ¨¡¦¨£Ÿ¨©£¨¨¨¥§¨¥¤¨

וליהוהכא ׁש עוֹ ת למוֹ  אל לנוּ  ולאלהים)האל ּת וֹ צאוֹ ת:(קרי לּמ ות א�כבאדני ¨¥¨¥§¨§¥Ÿ̈£Ÿ¨©¨¤¨©

בּ אׁש מיו:'אֹלהים מתהלּ � שׂ ער קדקד איביו ראׁש  אדניכגימחץ אמר ¡¦¦§©ŸŸ§¨¨§Ÿ¥¨¦§©¥©£¨¨¨©£Ÿ¨

ים: מּמ צלוֹ ת אׁש יב אׁש יב ׁש ן כּ לבי%כדמבּ  לׁש וֹ ן בּ דם רגל% ּת מחץ למען ¦¨¨¨¦¨¦¦§ª¨§©©¦§©©§§§¨§§¨¤

חכם, היה הר וֹ פא  חיּ ים. סם ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲאפרסמ וֹ ן
ידעוּ  אם בּ ביתי , י ׁש  רעים עבדים ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָאמר:
בּ עיניהם ירע זה, אוֹ צר לבני נוֹ תן ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אני

עשׂ ה מה להרגוֹ . סםוירצוּ  קצת לקח ? ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לעבדיו  קרא הכּ לי , ּפ תח על ונתן ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות 
את התרצוּ  לפני, נאמנים אּת ם להם: ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואמר 

הּס ם טרםאוֹ תוֹ  זּ ה . מה נראה אמר וּ : ? ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
זה סם  אם בלבּ ם: אמרוּ  למוּ ת. רצוּ  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵהריחוּ 
את נירׁש  ואנוּ  ימוּ ת, ודּ אי לבנ וֹ , ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִיּת ן
ֹלא זה סם מוֹ רנוּ , לפניו: אמר וּ  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲאדוֹ ננוּ .
עבוֹ דתנוּ  שׂ כר והרי  לבנ#, א לּ א ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָראוּ י 
ׁש יּ קבּ ל  ֹלשחד ל וֹ  ותן ל# אצל#, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ארנוּ 
ר וֹ פא הוּ א הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  כּ ; זה. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַסם
טרם לישׂ ראל ּת וֹ רה  י ּת ן ׁש אם  ידע ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָחכם,
את רוֹ דפים היוּ  י וֹ ם בּ כל להם , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש יּ וֹ דיע
עשׂ ה אבל  אוֹ תם. והוֹ רגים עליה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
כּ די  ואוֹ צרוֹ ת מּת נוֹ ת לוֹ  נתנ וּ  והם זה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶאת
לתּת ם מׁש ה קבּ לם וכלּ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ ק בּ לוּ ה,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  סח)לישׂ ראל. עלית (תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
-בי ׁש בית יר ׁש וּ ל ּמ ר וֹ ם  זה וּ מ0וּ ם וגוֹ '. ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

קטר וּ ג וּ בלי ערעוּ ר  בּ לי  הּת וֹ רה את ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
לעוֹ לם ׁש מוֹ  בּ ר וּ # הוּ א, בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְכּ לל .

וּ ראה בּ א עוֹ למים. בּ ניוּ לעוֹ למי ׁש ל עדים , ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ּק בּ ל וּ , ואוֹ צרוֹ ת מּת נוֹ ת אלּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
הּמ ות  עליהם ׁש וֹ לט היה ֹלא זה  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מ-וּ ם

להם  די וֹלא  האחר. צד  ׁש לּ קחוּ ו ֹלא ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ׁש ּק בּ ל וּ  אלּ א  כּ לל , ערעוּ ר  בּ לי ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

מכּ לּ ם  וּ מּת נ וֹ ת מהאוֹ צר וֹ ת ׁש חטאוּ  כּ יון . ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌.◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

לג )?כּ תוּ ב  את(שמות ישׂ ראל בני  ויּ תנצּ ל וּ  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
מהם נּ ׁש אר מה בּ אדם. מ ּת נוֹ ת  הם ?עדים. ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש בית לּמ רוֹ ם עלית ׁש כּ תוּ ב ׁש בי , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
וגוֹ '. ◌ְ◌ִ◌0ֶבי

וגו'בּ רוּ   י וֹ ם  יוֹ ם כ )אדנ"י  ח "א:(סח, [זוהר  ָ◌ֲ◌ָֹ◌

מקץ קצ"ד)פ' ראה,](דף  שנאמר]בּ א [כמו ְֹ◌ֵ◌
סח) לנוּ (שם יעמס יוֹ ם י וֹ ם אדנ"י .בּ ר וּ ! ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

י וֹ "ד , נ וּ "ן דּ ל"ת בּ אל"ף אדנ"י, ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָבּ רוּ #
- יוֹ ם יוֹ ם החכמה. סוֹ ד הוּ א הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהּפ סוּ ק 
מּק ץ  ויהי ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ימים, ׁש נתים ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
על  עמד והנּ ה חלם וּ פרעה ימים . ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש נתים
יוֹ סף, זה  ׁש נּ אמר , כּ מ וֹ  הוּ א, ס וֹ ד - ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַהיאר

הנהר]ׁש נּ הר הצּ דּ יק.[שכל יוֹ סף הוּ א הזּ ה ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁשּכל ה ּקּב"ה לאמּונת  לב  לׂשים לנּו ֱִֵֵֶֶַַָָָָָי ׁש
ׁשּכיון  רּבה ואמּוּנה אמת ּדברי  ְְֱֱִֵֵֶֶֶַָָָָָּדבריו
ּדֹוחק האיׁש וזה  נעׂשה  ה ּכל  ּדבר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשא ֹומר
זמּנים ּולכּמה  ׁשנים לכּמה וא ֹומר: ְְְְִִֵֵַַַַָָָה ּלב ,

זה ְִֵֶַיׁשּתּלם

וגו'אמר מּב ׁש ן  כג)ה ' בלק:(סח, פ' ח "ג [זוהר ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

קפ"ה .) סח)כּ תוּ ב](דף ה'(תהלים  אמר ָ◌ָ◌ַ◌
לנוּ  יׁש  ים. מּמ צלוֹ ת אׁש יב אׁש יב  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌.◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמבּ ׁש ן
ׁש כּ ל הוּ א, בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  לאמוּ נת לב ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָל שׂ ים
ׁש כּ יון  ר בּ ה. ואמוּ נּ ה אמת דּ ברי ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְדּ בריו
דּ וֹ חק  האיׁש  וזה נעשׂ ה. ה כּ ל דּ בר, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש א וֹ מר
זמנּ ים  וּ לכ ּמ ה ׁש נים לכּמ ה ואוֹ מר : ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַהלּ ב,

זה  ׁש כּ ל י ׁש ּת לּ ם גד לּ תוֹ , כּ פי כּ #. ׁש הוּ א , ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌
דּ בריו  זה . כּ # כּ בוֹ ד וֹ , מלאים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת
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מנּ הוּ : אֹלהיםכהמאיבים הליכוֹ תי% בקּ דׁש :'ראוּ  מלכּ י אלי הליכוֹ ת ¥Ÿ§¦¦¥¨£¦¤¡¦£¦¥¦©§¦©Ÿ¤

ּת וֹ פפוֹ ת:כו עלמוֹ ת בּ תוֹ � נגנים אחר ׁש רים אֹלהיםכזקדּ מוּ  בּ רכוּ  בּ מקהלוֹ ת ¦§¨¦©©Ÿ§¦§£¨¥§©§¥¨§¡¦

ישׂ ראל:�יהו�' רגמתםכחמּמ קוֹ ר יהוּ דה שׂ רי רדם צעיר בּ נימן ׁש ם §Ÿ̈¦§¦§¨¥¨¦§¨¦¨¦Ÿ¥¨¥§¨¦§¨¨

נפּת לי: שׂ רי זבלוּ ן אֹלהי%כטשׂ רי אֹלהים'צוּ ה עוּ זּ ה ּפ עלּת 'עזּ % זוּ  ¨¥§ª¨¥©§¨¦¦¨¡¤ª¤¨¡¦¨©§¨

ׁש י:ל לּ נוּ : מלכים יוֹ בילוּ  ל% ׁש לם ירוּ  על עדתלאמהיכל% קנה חיּ ת גּ ער ¨¥¥¨¤©§¨¨¦§¦§¨¦¨§©©©¨¤£©

יחּפ צוּ : קרבוֹ ת עּמ ים בּ זּ ר כסף בּ רצּ י מתרּפ ס עּמ ים בּ עגלי יאתיוּ לבאבּ ירים ©¦¦§¤§¥©¦¦§©¥§©¥¨¤¦©©¦§¨¤§¨¤¡¨

לאֹלהיםחׁש מנּ ים ידיו ּת ריץ ׁש  כּ וּ  מצרים ׁש ירוּ לג:'מנּ י הארץ ממלכוֹ ת ©§©¦¦¦¦§¨¦¨¦¨¨¥¦©§§¨¨¤¦

סלה:'לאֹלהים אדני קוֹ ללדזּמ רוּ  בּ קוֹ לוֹ  יּת ן הן קדם ׁש מי ׁש מי בּ  לרכב ¥¦©§£Ÿ¨¤¨¨Ÿ¥¦§¥§¥¤¤¥¦¥§

כּ # ׁש עה, לפי  הם דּ בריו וכל  קטן , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם
וּ בבּק ׁש ה בּ ת ׁש וּ בה אבל  ׁש עה. לפי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְהוּ א
ה וּ א רבּ וֹ ת, וּ בדמעוֹ ת טוֹ בים  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ים
מזהיר העוֹ לם, כּ ל על ועלי וֹ ן גּ ד וֹ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָקדוֹ ׁש 
לעשׂ וֹ ת לאדם קד0ת וֹ  וּ מקּמ ט ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְאוֹ ר וֹ ,
הּק דוֹ ׁש  עתיד לבא לעתיד  ה'. אמר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְרצ וֹ נוֹ .
כּ ל  מבּ ׁש ן וּ להׁש יב להתעוֹ רר ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָבּ רוּ #
אוֹ תם. ואכלוּ  ה7דה  חיּ וֹ ת ׁש הרגוּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָאוֹ תם

בּ עוֹ לם ׁש יּ ׁש  הבשן)מ0וּ ם מלך כאן מקוֹ ם(אף ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌
רמים והרים גּ דוֹ ל וֹ ת חיּ וֹ ת כּ ל ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָמוֹ ׁש ב

הּמ ד בּ רוּ ג וערד באלּ וּ , אלּ וּ  ונס ּת רים  דוֹ לים ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עוֹ ג, הוּ א ׁש ם, הּמ ד בּ ר(בין)הּת ּק יף ערוֹ די ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מל# ׁש היה מ0וּ ם כּ חוֹ , ׁש ם וּ מצוּ י ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה,
לער # יכלוּ  ֹלא העוֹ לם מלכי ׁש כּ ל ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהבּ ׁש ן,
מ ׁש ה וּ בא ה בּ ׁש ן, חזק  בּ גלל  קרב ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶנגדּ וֹ 

קרב. נג דּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוער #

נּקּוד למּצה  חמץ  ּבין ּכׂשערה קטן ְְֲִֵֵַַָָָָָח ּוט

וגו 'גּ ער קנה לא)חיּ ת פ ':(סח, ח "ג [זוהר ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

רנ"ב.)פנחס ּפ תח](דף ׁש מעוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
סח)ואמר, אבּ ירים (תהלים עדת קנה חיּ ת גּ ער ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ע ּמ ים  ׁש אחוּ ז בּ עגלי  החיּ ה זוֹ  - חיּ ת גּ ער  . ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש נּ שׂ א ׁש בּ יּ וֹ ם למדנוּ , - קנה עשׂ ו . ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָבּ ּה 

גּ בריאל , בּ א ּפ רעה, בּ ת את הּמ ל # ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְׁש ֹלמה
ׁש ל  עיר נבנית ועליו הגּ דוֹ ל, בּ יּ ם קנה ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָנעץ

קנה מהוּ  החיּ הר וֹ מי . זוֹ  ׁש ל הזּ כר זה ? ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
בּ ּק ד 0ה. בּ אחיזתוֹ  קטן צד ל וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָרעה ,
זה וּ מ0וּ ם הגּ דוֹ ל, בּ יּ ם ׁש נּ עוּ ץ קנה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְוזהוּ 
זה ׁש לטוֹ ן ועל העוֹ לם , על  ׁש וֹ לטת ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִהיא

יט )כּ תוּ ב , קנה,(ישעיה קמל וּ . וסוּ ף קנה ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
קנה, ועוֹ ד הּמ לכוּ ת. לכל  וראׁש  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִׁש לטוֹ ן
אוֹ תוֹ  ל ׁש בּ ר הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד 
ׁש וֹ לטת, היא בּ מצרים וּ ראה , בּ א זה. ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְכּ קנה
למיניהם, ׁש לטוֹ נים כּ ּמ ה יוֹ צאים ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ ה
אוֹ תּה  ׁש 0בר כּ יון חמץ . ׁש ל  בּ סוֹ ד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
וּ מכניס  חמץ הוֹ ציא הוּ א, בּ רוּ # ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

בּ ּמ ה א וֹ תמצּ ה. ׁש בר  מהכּ ל קטן בּ חוּ ט ? ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌
אוֹ תיּ וֹ ת, אלּ וּ  מ צּ ה. ונע שׂ ה חמץ, ׁש ל  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶח'
חמץ. ׁש נּ קרא זוֹ , חיּ ה ׁש ל  ח' ׁש 0בר  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ מ וֹ  לׁש בּ ר וֹ  ׁש נּ וֹ ח קנה, חיּ ת נקרא זה ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל

נ ׁש בּ ר בּ ּמ ה זה. כּ מ וֹ קנה קטן בּ חוּ ט ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
מצּ ה. והיה מאיתנּה , ועבר ח' ׁש בר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַשׂ ערה
בּ ּה  גּ ער קנה. חיּ ת גּ ער  כּ תוּ ב זה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
חמץ  ׁש ל ח ' ונׁש בּ ר הוּ א, בּ רוּ # ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ה'. ונעשה)ונעשׂ ה  חמץ של ח ' ועתיד (ועובר . ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
קנה לאוֹ תוֹ  לוֹ  ל ׁש בּ ר ה וּ א  בּ ר וּ # ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
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לאֹלהיםלהעז: עז בּ $חקים:'ּת נוּ  ועזּ וֹ  גּ אותוֹ  ישׂ ראל אֹלהיםלועל נוֹ רא Ÿ§Ÿ¥¦©¦§¨¥©£¨§ª©§¨¦¨¡¦

אֹלהים' בּ רוּ � לעם ותעצמוֹ ת עז נתן הוּ א ישׂ ראל אל ׁש י% :'מּמ קדּ  ¦¦§¨¤¥¦§¨¥Ÿ¥Ÿ§©£ª¨¨¨¡¦

הנּ ה. וי 0אר  מּק נה, ק' רגל יׁש בּ ר זה , ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
מ) וּ זרעוֹ (ישעיה יב וֹ א בּ חזק אֹלהים ה' ֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ִהנּ ה

לפניו. וּ פעלּ תוֹ  אּת וֹ  שׂ כרוֹ  הנּ ה לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְֹמׁש לה
וּ פעלּ תוֹ  ק'מהוּ  אוֹ ת ּה  ׁש ל ּפ על זה (פעלה? ַ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌
חמץ) אותו ּפ עלּ השל והיא  אוֹ תּה , ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ ׁש בּ ר

הנּ ה,ׁש לּ פניו, ויהיה רגלוֹ  יעביר  והוּ א ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
מא)ׁש נּ אמר  וגוֹ '.(שם הנּ ם הנּ ה לציּ וֹ ן ראׁש וֹ ן ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ּכח נֹותנים  י ׂשראל  – לאלהים  עז ְְִִִֵֵַָֹֹֹתנּו
ּכביכ ֹול מעלה ׁשל  ְְְְִֶַַָָָָּבפמליא 

וגו 'ּת נוּ  לא ֹלהים לה)עז פ ':(סח, ח "ב [זוהר ְ◌ֵֹ◌ִ◌

ל"ב:)בא אלּ וּ ](דף - האֹלהים בּ ני ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַויּ באוּ 
להׁש גּ יח בּ עוֹ לם, ׁש לוּ חים גּ דוֹ לים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌3◌ְממ נּ ים
כּ מ וֹ  - ה' על  להתיצּ ב האדם. בּ ני  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ י 

כב )ׁש נּ אמר א  עמד (מלכים  ה0מים צבא וכל ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌
על  להתיצּ ב  אבל וּ מ7מאל וֹ . מימינוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָעליו

בּ רוּ !ה', ה ּק ד וֹ ׁש  אהבת מצאנ וּ  זה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ פסוּ ק
ישׂ ראל על הלּ ל וּ ,הוּ א ׁש ה0ל וּ חים מ0וּ ם , ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

האדם, בּ ני  מעשׂ י  על להׁש גּ יח ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌3◌ְ◌ֶׁש ּמ מנּ ים
אוֹ תם כּ ל את ולוֹ קחים וּ מׁש וֹ טטים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְהוֹ לכים
לדוּ ן  לעמד ה דּ ין ׁש בּ א וּ ביּ וֹ ם ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ ע שׂ ים,
בּ ני  על לעמד קטגוֹ רים נעשׂ ים ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
ֹלא ׁש בּ עוֹ לם העּמ ים מכּ ל  ראה , וּ בא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָאדם.
י שׂ ראל  על רק בּ מעשׂ יהם להׁש גּ יח ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ נים ׁש אלּ ה מ0וּ ם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלבדּ ם ,
ׁש ל  הּמ ע שׂ ים נמצאים וּ כׁש ֹּלא הוּ א. ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָבּ רוּ #
ׁש לוּ חים אוֹ תם כּ ביכוֹ ל כּ ראוּ י, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
מעשׂ ים אוֹ תם על לעמד כּ ׁש רוֹ צים  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌3◌ְממ נּ ים,
ה', על  ודּ אי  עוֹ מדים הם ישׂ ראל, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
ׁש ֹּלא מע שׂ ים עוֹ שׂ ים כּ ׁש יּ שׂ ראל  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

הּק דוֹ ׁש  ׁש ל כּ חוֹ  מת0ים כּ ביכ וֹ ל ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְכׁש רים,
כּ ׁש רים, מעשׂ ים וּ כׁש עוֹ שׂ ים  הוּ א, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָבּ רוּ #
ועל  ה וּ א . בּ ר וּ # לּק ד וֹ ׁש  ותקף כּ ח ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְנוֹ תנים

כּ תוּ ב סח)זה לאֹלהים (תהלים עז  בּ ּמ הּת נוּ  .? ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
כּ ל  י וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  זה ועל כּ ׁש רים, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ ים 
ה'. על התכּ נּ סוּ  הממ נּ ים הגּ דוֹ לים ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַה7רים
על  ׁש התכּ נּ סוּ  כּ יון ׁש הרי  ודּ אי , ה' ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַעל

עליו. התכּ נּ סוּ  הם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

ׁשּלּה קן ׁשהיא  והּתפ ּלה ה ּתֹורה  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָא ׁשרי
ׁשּכׁשהיא ׁשּלּה הּקן ׁשהיא  ה ּנׁשמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָא ׁשרי
המקטרגים מּכל פֹוחדת לא  ׁשם ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹמק ּננת 

העֹולם ֶָָׁשל 

וגו'אם ׁש פּת ים ּב ין יד )ּת ׁש ּכ ב וּ ן :(סח, ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

חדש)[ וזוהר תכ"א הּפ ה](תיקונים ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
וזהוּ  ל0כינה, מׁש כּ ב בּ וֹ  עוֹ שׂ ה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בּ ּת פלּ ה 

סח) ׁש פּת ים (תהלים בּ ין ּת ׁש כּ ב וּ ן ׁש בּ הן אם , ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
האם בּ הם להׁש כּ יב ּת פּת ח, שׂ פתי ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲאדני

בּ ּה  ׁש נּ אמר כב )העלי וֹ נה רבצת(דברים  והאם ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌
פוֹ ר שׂ ת ׁש היא ׁש בּ זמן האפרחים. ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַעל
בּ ׁש בּ ת וֹ ת י שׂ ראל , ׁש הם גּ וֹ זליה, על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְכּ נפיה

ׁש בּ ארוּ ה כּ מוֹ  טוֹ בים, ה ּפ וֹ ר שׂ (לברך )וימים ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
מכּ ל  בחר וּ ת נמצאוּ  עלינ וּ , ׁש ל וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌3סכּ ת
וימים בּ ׁש בּ ת וֹ ת  זה וּ מ0וּ ם העוֹ לם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌3אּמ וֹ ת 
להם אין ישׂ ראל, על ר וֹ בצת ׁש היא ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִטוֹ בים
וּ כ ׁש יּ באוּ  ׁש בּ עוֹ לם. המקטרגים מכּ ל ֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַּפ חד

בּ וֹ  נאמר  החל, את(שם)ימוֹ ת ּת ׁש לּ ח ׁש לּ ח ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
העליוֹ נה ה0כינה בּ ין יּ ׁש  וּ מה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָהאם .

אחד  ׁש הכּ ל ה0כינהל ּת חּת וֹ נה אלּ א  ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ּה  ונאמר  כּ יוֹ נה, היא סח)הּת חּת וֹ נה (תהלים ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר סח מזמור | לחודש יב  | שני 355ספר

בכּ סף  נח ּפ ה י וֹ נה לכ ּס וֹ תּה ,כּ נפי  צרי # , ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מ0וּ ם מ צּ דּ ּה , נמצא  ופחד יראה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא
לתבּ ע  סמא"ל  ׁש 0ם הגּ בוּ רה מצּ ד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּט לה
אוֹ תּה  לכּס וֹ ת צרי# זה וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִדּ ינים.
אוֹ תוֹ . מכּ ירים ׁש ֹּלא דינים בּ עלי  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִמכּ ּמ ה

נאמר,וּ בּמ ה ׁש בּ גללוֹ  ימין , ׁש הוּ א בּ כסף, ? ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה העוֹ סק  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל
בּ יּ וֹ ם. חסד ׁש ל חוּ ט עליו מ וֹ ׁש # ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵהוּ א
מצּ ד  אוֹ תּה  לרׁש ם בכּ סף נחּפ ה זה ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
אבל  הדּ ין. בּ עלי  בּה  י כּ יר וּ  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים,
פוֹ חדת ׁש ֹּלא  כּ נּ ׁש ר, היא העליוֹ נה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָהאם 

הם ׁש לּ ּה  והכּ נפים ׁש לּ מעלה , העוֹ פ וֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמכּ ל
וּ ב ׁש ביל ּה  העוֹ לם, סוֹ ף ועד  העוֹ לם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמּס וֹ ף

לב )נאמר  וזוֹ (דברים קנּ וֹ , יעיר  כּ נׁש ר  ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
נאמר  ועליו כב )ירוּ ׁש לים. קן (שם יּק רא כּ י  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

ׁש ל  ירוּ ׁש לים היא ׁש לּ ּה  ׁש הּק ן ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִצּפ וֹ ר.
מּט ה. ׁש ל ירוּ ׁש לים  הצּ ּפ וֹ ר  וקן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמעלה,
הּת וֹ רה א ׁש רי  ׁש לּ ּה . הּק ן  ׁש הוּ א הּפ ה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
ה נּ ׁש מה א ׁש רי  ׁש לּ ּה . קן ׁש היא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּת פלּ ה
ֹלא ׁש ם, מקנּ נת  ׁש כּ ׁש היא ׁש לּ ּה . הּק ן ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא
העוֹ לם. ׁש ל המקטרגים מכּ ל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶפוֹ חדת

חי . כּ ל  נׁש מת נקראת זה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
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אׁש יב: אז גזלּת י ֹלא אׁש ר ׁש קר איבי מצמיתי עצמוּ  חנּ ם שׂ נאי ראׁש י ¦¨¨¦§©¨¤£¤¤©§Ÿ¦Ÿ§©¦¨¨§©§¦©Ÿ£©¦מ)ערוֹ ת
נכחדוּ :'אֹלהיםו ֹלא מּמ % ואׁש מוֹ תי לאוּ לּת י ידעּת  ביזאּת ה יבׁש וּ  אל ¡¦©¨¨©§¨§¦©§¦§©§©¦§¦§¨©¥Ÿ¦

יהוה אדני אלהים)קוֹ י% אֹלהי(קרי מבקׁש י% בי יכּ למוּ  אל ישׂ ראל:'צבאוֹ ת ¤£Ÿ¨§Ÿ¦§¨©¦¨§¦§©§¤¡¥¦§¨¥

פני:ח כלּמ ה כּ ּס תה חרּפ ה נשׂ אתי עלי% לבניטכּ י ונכרי לאחי הייתי מוּ זר ¦¨¤¨¨¦¤§¨¦§¨§¦¨¨¨¨¨¦¦§¤¨§¨§¦¦§¥

עלי:יאּמ י: נפלוּ  חוֹ רפי% וחרּפ וֹ ת אכלתני בּ ית% קנאת בצּ וֹ םיאכּ י ואבכּ ה ¦¦¦¦§©¥§£¨¨§¦§¤§§¤¨§¨¨¨¤§¤©
לי: לחרפוֹ ת וּת הי למׁש ל:יבנפׁש י להם ואהי שׂ ק ׁש י לבוּ  בייגואּת נה ישׂ יחוּ  ©§¦©§¦©£¨¦¨¤§¨§¦¨¨¡¦¨¤§¨¨¨¦¦

ׁש כר: ׁש וֹ תי וּ נגינוֹ ת ׁש ער יהו�ידיׁש בי ל% תפלּ תי אֹלהים�ואני רצוֹ ן עת Ÿ§¥¨©§¦¥¥¨©£¦§¦¨¦§§Ÿ̈¥¨¡¦

וזנאי לחמדי 

באו  כי אלהים ב)הושיעני  סט]:(סט, לפרק תהלים עבירות [שימוש ובעל וזנאי  חמדן אתה אם
ותשתה . מים על אותו תאמר 

IIתהלים IIשימוש

ּבר להי ֹות יכ ֹול ּכביכ ֹול  הּקּב"ה  אחדאצל  גע ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
וחסד ְִֶֶּדין

וגו'ואני  יד )תפ לּ תי  וירא:(סט, פ' ח "א [זוהר ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

קה :) גּ דוֹ ל ](דף לגוֹ י  יהיה הי וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואברהם
כּ אן  ה זּ וֹ  הבּ רכה הּט עם מה אלּ אועצוּ ם. ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּ ר וּ # ׁש ה ּק דוֹ ׁש  בּ ׁש עה ׁש אפלּ וּ  להוֹ דיע ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די 
מׁש ּת נּ ה. ֹלא העוֹ לם, על בּ דין יוֹ ׁש ב  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵהוּ א

זה על בּ דין י וֹ ׁש ב ויושב]ׁש הרי [ד"א ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
וּ בׁש עה אחד בּ רגע והכּ ל  זה, על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ברחמים

כּ תוּ ב והרי  יהוּ דה, רבּ י אמר (תהליםאחת. ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
רצוֹ ן .סט ) עת ה ' ל ! תפלּ תי לפעמיםואני ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רצ וֹ ן. עת ׁש אינוֹ  ולפעמים רצוֹ ן, עת ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א

ׁש וֹ מע. ׁש ֹּלא ולפעמים  ׁש 0וֹ מע, ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלפעמים
נמצא, ׁש ֹּלא ולפעמים  ׁש נּ מצא, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלפעמים

נה)ׁש כּ תוּ ב קראהוּ (ישעיה  בּ הּמ צאוֹ  ה' דּ רׁש וּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌3◌

כּ אן  אלעזר , רבּ י אמר קר וֹ ב . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ היוֹ תוֹ 
אחד , למקוֹ ם כּ אן לצ בּ וּ ר. כּ אן  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְליחיד,
את בּ ר # כּ # מ 0וּ ם העוֹ לם. לכל ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכאן
ׁש כּ תוּ ב  העוֹ לם, כּ כל ׁש קוּ ל ׁש הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם,

ב ) והארץ (בראשית ה0מים תוֹ לדוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה
יהיה[וכתוב]בּ הבּ ראם, בּ אברהם. וׁש נינוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ׁש ֹלׁש ים ׁש נינוּ , כּ # ׁש ֹלׁש ים. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטריּ א
דּ וֹ ר בּ כל הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  מזמין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

אברהם. את ׁש הזמין כּ מוֹ  לעוֹ לם , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָודוֹ ר

רצון  עת הוא אימתי

וגו 'ואני  יד )תפלּ תי וירא:(סט, פ ' ח"ב [זוהר ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

קנו.) ואמר,](דף הּס וֹ חר  אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
סט ) רצוֹ ן (תהלים עת  ה' ל! תפ לּ תי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואני

יׁש ע! בּ אמת ענני  חסדּ ! בּ רב  .א ֹלהים ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
רצוֹ ן  עת נקראת  אימתי בּ ׁש עהׁש נינ וּ , ? ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר סט  מזמור | לחודש יג | שני 357ספר

יׁש ע%:' בּ אמת ענני חסדּ % אנּ צלהטובּ רב אטבּ עה ואל מּט יט הצּ ילני §¨©§¤£¥¦¤¡¤¦§¤©¦¥¦¦¦§©¤§¨¨¦¨§¨

ה וּ א וכ# ה וּ א , יפה מתּפ ללים. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הצּ בּ וּ ר
וּ מתּק נים מסדּ רים הצּ בּ וּ ר אז ׁש הרי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי.
עת הוּ א ואז הזאת, העת ׁש ל  ּת ּק וּ נ ּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶאת
אֹלהים ׁש כּ תוּ ב בּ ּק ׁש ה, לבּק ׁש  וצרי# ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָרצ וֹ ן
יׁש  אז ׁש הרי י ׁש ע#, בּ אמת ענני  חסדּ # ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ רב
ה', ל # תפלּ תי ואני הבּ ּק ׁש ה. את ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלבּק ׁש 

ואנ  היּ ח וּ ד . סוֹ ד כּ אן הּמ ל#,הרי  דּ וד  זה - י ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ּת פ לּ ה. זוֹ  - תפ לּ תי גּ אלּ ה. ׁש נּ קרא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ק וֹ ם
אחד . ׁש הוּ א ל גּ אלּ ה, סמיכה הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוכאן
עת הוּ א אזי לּת פ לּ ה, גּ א לּ ה סוֹ מ# ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש הוּ א
כּ אחד , הוּ א כּ לל כּ #, אף - רצ וֹ ן עת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָרצ וֹ ן.
ונהיוּ  בזה זה נכלל וּ  אחד , רצוֹ ן אחד, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵעת
הזּ ה בּ ּפ ס וּ ק ליחד רצה הּמ ל# ודוד ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד .
התמ נּ ה לּמ ה ּת אמר, ואם אחד. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִיחוּ ד

ׁש בּ ת ׁש ל מנחה בּ תפלּ ת  הזּ ה נאההּפ סוּ ק ? ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מנחה ּת פ לּ ת בּ אוֹ תּה  בּ ׁש בּ ת להיוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִהוּ א
מנחה ּת פ לּ ת אין  ׁש וּ דּ אי חל , בּ תפלּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
בּ חל , ׁש הרי  מ0וּ ם חל . כּ מוֹ  ׁש בּ ת ֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
ואינוֹ  בּ ע וֹ לם הדּ ין ּת לוּ י  הּמ נחה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש עת
הוּ סר הרגז כּ ׁש כּ ל בּ ׁש בּ ת אבל רצ וֹ ן, ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵעת
ׁש ּמ תעוֹ רר גּ ב על ואף כּ אחד, נכלל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
ׁש ל  ּפ סוּ ק  צרי# ולכן התבּ 7מ וּ ת , זוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִדּ ין ,
יח וּ ד , ׁש כּ ׁש יּ ׁש  הדּ רגוֹ ת. כּ ל את ליחד ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיחוּ ד
והכּ ל  בּ רחמים ונכלל מתחבּ ר  ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ין
רצוֹ ן  עת רצוֹ ן. עת כּ תוּ ב  ואז ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת בּ ּס ם,
בּ אוֹ תוֹ  מתבּ ּס ם  והדּ ין  כּ אחד. ה כּ ל ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵכּ וֹ לל 

בּ כּ ל . שׂ מחה ויׁש  ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְזמן,

ׁש עתמ ׁש ה בּ אוֹ תּה  הע וֹ לם מן הס ּת לּ ק ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
בּ ׁש עה ׁש בּ ת, ׁש ל מנחה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְּת פ לּ ת
רצוֹ ן  ׁש עה  וּ באוֹ תּה  רצוֹ ן. עת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאת
ננעללוּ  זה ועל למּט ה, וצער למעלה, ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה

ומעלה. הּמ נחה מ0עת בּ ׁש בּ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה0ערים
ננעלוּ  ׁש ערים הּמ דרׁש ,אילוּ  בּ ית ׁש ערי ? ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ה נּ אמן  הרוֹ עה  מׁש ה את להזכּ יר  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די 
בּ גללוֹ . הת בּ ּט לה בּ יתׁש הּת וֹ רה זמן בּ אוֹ תוֹ  ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

האחרים. ׁש כּ ן כּ ל  בּ טל, מׁש ה ׁש ל  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמדר ׁש וֹ 
מ ׁש ה ׁש ל מדר ׁש וֹ  בּ ית ׁש ערי  את ר וֹ אה ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִמי

האחרים כּ ל ינּ על וּ  וׁש ֹּלא !?ׁש נּ נעל וּ , ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
בּ אוֹ תוֹ  עליו עצוּ בה מׁש ה ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הּת וֹ רה

עצוּ ב  ֹלא מי  ׁש ערי ?זמן, כּ ל כּ # מ0וּ ם ! ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
לצדּ ק  כלּ ם והצטרכוּ  ננעלוּ , ה ּמ דר ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית
והינוּ  ׁש בח, בּ דר # הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת

לו) אל .(תהלים  כּ הררי  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִצדקת#

ּבּזמן  העֹולם  מן ׁשהס ּתּלקּו הם  ְְְְִִֵֶַַַָָָׁשלשה
י ֹוסף ר ּבנ ּו מׁשה רצ ֹון- ּבעת  ּדׁשּבת ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹמנחה 

ה ּׁשלֹום עליו  הּמל ְך ודוד ְִִֶֶַַַַָָָָהּצּדיק

בּ זּ מן ׁש לשה  הע וֹ לם מן ׁש הסּת לּ ק וּ  הם ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אחד  בּ מׁש ה. כּ לוּ לים וכלּ ם ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ַה זּ ה ,
יוֹ סף  - ואחד העליוֹ ן, ה נּ אמן הנּ ביא מ ׁש ה -ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

מ הּמ ל#. דּ וד - ואחד  יׁש ה צּ דּ יק , כּ # 0וּ ם ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
יוֹ סף  ׁש ל הוּ א אחד דין. צדּ וּ קי ׁש ֹלׁש ה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָכּ אן
צדקת# וזהוּ  אלּ ה , לכל קוֹ דם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק
זה וגוֹ '. ר בּ ה ּת הוֹ ם מׁש ּפ טי # אל  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ הררי 
כּ ל  כּ מוֹ  אל, כּ הררי לב דּ וֹ  ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵיוֹ סף ,
הנּ ביא מׁש ה ואחד העליוֹ נים. ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶההרים 

ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  עא)הנּ אמן, וצדקת!(שם ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
גּ דלוֹ ת  עשׂ ית  אׁש ר מר וֹ ם עד  מ0וּ םאֹלהים , ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌

וּ שׂ מאל . ימין הצּ דדים, לכל נוֹ טל ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  ה ּמ ל #, דּ וד הוּ א (שםואחד ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

אמת.קיט ) ות וֹ רת# לעוֹ לם צדק ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִצדקת #
הכּ ל  מתכּ נּ ס אז הּמ ל#. דּ וד זה - ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלעוֹ לם

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש בּ על  ותוֹ רה ׁש בּ כתב ּת וֹ רה הזּ ה, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַבּ זּ מן
תוֹ רה, ׁש ערי ננעלוּ  הזּ ה בּ זּ מן זה ועל ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶּפ ה.
בּ ׁש עה הזּ ה. בּ זּ מן העוֹ לם כּ ל ׁש ערי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְוננעל וּ 
הּמ קוֹ ר וֹ ת יב ׁש וּ  הצּ דּ יק, יוֹ סף ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ת
בגּ ל וּ ת. נפל וּ  ה0בטים וכל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ עינוֹ ת,
אל  כּ הררי  צדקת# ואמר וּ , העליוֹ נים ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָּפ תחוּ 

וגוֹ '. רבּ ה ּת הוֹ ם ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמׁש ּפ טי#

ה0מ ׁש בּ ׁש עה  נחׁש # מׁש ה, ׁש ּמ ת ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש בּ כתב, ּת וֹ רה וננעלה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ַבּ צּ הרים,
בּ ׁש עה הּמ אירה. האסּפ קלריה ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָהאוֹ ר 
אוֹ רּה , את הלּ בנה כּ נסה הּמ ל#, דּ וד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּמ ת
וּ מאוֹ תוֹ  אוֹ ר ּה . את כּ נסה ּפ ה ׁש בּ על ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְותוֹ רה
והתר בּ תה הּת וֹ רה, אוֹ רוֹ ת נגנז וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְזמן
בּ מח ֹלקת, והחכמים הּמ ׁש נה, על ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חֹלקת
אין  זה ועל בּ ערבּ וּ ביה. הלּ ב חזקי ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוכל
דּ וֹ ר וֹ ת בּ כל זמן בּ אוֹ תוֹ  הּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת 
ׁש גּ זר וּ  ה ּת עניּ וֹ ת חמרוֹ ת וּ מהן ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

כּ ׁש היהרבּ נן  תענית, גּ זרוּ  ּפ לוֹ ני כּ ׁש ּמ ת ? ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
כּ #. גּ זרוּ  שהיה)כּ # יתר(זה  כּ נּ וּ ס וּ כׁש היה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

ׁש בּ על  ותוֹ רה ׁש בּ כתב הּת וֹ רה שׂ מחת ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת על זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶּפ ה,
זמן. בּ אוֹ תוֹ  הּת וֹ רה ׁש ערי לנעל ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי#
כּ מ וֹ  הדּ ין, צדּ וּ קי אלּ וּ  את אוֹ מרים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
חיּ יא ורבּ י  יוֹ סי  רבּ י שׂ מחוּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תבּ אר.
אׁש רי  ואמר וּ , כּ מּק דם, בראׁש וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְוּ נׁש קוּ הוּ 

הזּ וֹ  בּ דּ ר # !חלקנוּ  ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

הּבּקׁשֹות ּכל עֹומדֹות  ׁשּׁשם  - הרצֹון ְֵֶַַַָָָָָהיכל
ׁשּבעֹו הּׁשאלֹות לםוכל ְְֵֶַָָָ

וגו 'ואני יד )תפלּ תי פקודי:(סט, פ' ח "ב [זוהר ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

רנג .) ההיכל ](דף  זהוּ  ה00י . ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַההיכל 
ׁש נּ קרא רצוֹ ן ׁש הוּ א הרצוֹ ן, היכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

ח) הדּ בקוּ ת(דברים ׁש ל  שׂ מחה ה', פי ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָמ וֹ צא

בּ סוֹ ד  הרצוֹ נוֹ ת, רצוֹ ן הוּ א וכאן  הכּ ל . ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶׁש ל
ד )הכּ תוּ ב השירים  ה0ני (שיר  כּ ח וּ ט ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ׁש יּ וֹ צא וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת כּ ל רצוֹ ן ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִשׂ פתוֹ תי#.
היכל  הזּ ה ההיכל ה'. פי מוֹ צא ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵמא וֹ ת וֹ 
וכל  הבּ ּק ׁש וֹ ת כּ ל ע וֹ מדוֹ ת ׁש 0ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהרצוֹ ן,
כּ ל  ׁש רצוֹ ן מ0וּ ם ׁש בּ עוֹ לם, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַה0אלוֹ ת
בּ סוֹ ד  נמצאוֹ ת, כּ ׁש נּ ׁש יקוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָהרצוֹ נוֹ ת

כט )הכּ ת וּ ב ואז,(בראשית לרחל. יעקב ויּ 0ק  ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
רצ וֹ ן, עת נקראת אז לזה, זה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ וֹ ׁש ק
וכל  ׁש למ וּ ת  נמצאת אז  ׁש הרי ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
אז  ע וֹ לוֹ ת, וּ כׁש ּת פלּ וֹ ת  מאירוֹ ת. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּפ נים

כּ תוּ ב , כּ ן ועל  להּמ צא. רצ וֹ ן עת (תהליםהוּ א ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
רצוֹ ן סט ) עת ה ' ל ! תפ לּ תי ׁש ה וּ אואני . ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

זה. עם זה ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִחבּ וּ ר

ּדׁשּבת מנחה ּבעת רצ ֹון ְְְִֵֵַָָָעת

וגו'ואני יד )תפלּ תי אידרא:(סט, ח "ג  [זוהר ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

נשא  פ' קדישא קכ"ט.)רבא  ◌ָ◌ִ◌ִמצּ חא](דף 
דזעיר רעוּ תא דרעוין, רעוא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ְדגלגּ ל ּת א

רעוּ תא הה וּ א  לקבּ לי מצחאאנּפ ין (נ"א ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בההוא אתגלי  דרעוין רעוא דהא  אקרי . רצון דגולגלתא,

כתיב ) לתתא. דא לקבל כח)דּ כ ּת יבמצחא (שמות ִ◌ְ◌ִ◌
והה וּ א וגוֹ ' לרצ וֹ ן ּת מיד  מצחוֹ  על ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
ריׁש א דּ כל גּ לּ וּ ייא הוּ א רצ וֹ ן, דּ אקרי ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצחא
מאה בּ ארבּ ע דּ מתכּ ּס ייא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְוגוּ לגּ לּת א,

ועשר )ועשׂ רין אתגּ ליא,(נ"א וכד עלמין. ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אימתי  דּ י שׂ ראל . צלוֹ תהוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתקבּ לא
ּת ניינוּ ת ׁש אל ׁש מעוֹ ן. ר בּ י ׁש תיק ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתגּ ליא.
אלעזר לרבּ י ׁש מע וֹ ן רבּ י אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵאימתי.
בּ ׁש עתא ליּה  אמר את גּ ליא. אימתי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ ריּה ,

לי ּה (רפ"ח)דּ צלוֹ תא אמר  דּ ׁש בּ תא. דּ מנחה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
דּ ההיא מ0וּ ם  ליּה , אמר טעמא. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַמאי 
לתּת א דּ ינא ּת ליא דּ חוֹ ל , בּ יוֹ מי  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַׁש עתא
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מים: וּ מּמ עמקּ י ואלטזמ)נאי מצוּ לה ּת בלעני ואל מים ׁש בּ לת ּת ׁש טפני אל ¦Ÿ§©¦©£©¥¨¦©¦§§¥¦¦Ÿ¤©¦§©¦§¨¥¦§¨§©
ּפ יה: בּ אר עלי יהו�יזּת אטר אלי:�ענני ּפ נה רחמי% כּ רב חסדּ % טוֹ ב כּ י ¤§©¨©§¥¦¨£¥¦§Ÿ̈¦©§¤§Ÿ©£¤§¥¥¨

ענני:יח מהר לי צר כּ י מעבדּ % ּפ ני% ּת סּת ר גאלּה יטואל נפׁש י אל קרבה §©©§¥¨¤¥©§¤¦©¦©¥£¥¦¨§¨¤©§¦§¨¨

ּפ דני: איבי צוֹ ררי:כ למען כּ ל נגדּ % וּ כלּמ תי וּ בׁש ּת י חרּפ תי ידעּת  אּת ה §©©Ÿ§©§¥¦©¨¨©§¨¤§¨¦¨§¦§¦¨¦¤§§¨§¨

מצאתי:כא וֹלא ולמנחמים ואין לנוּ ד ואקוּ ה ׁש ה ואנוּ  לבּ י ׁש ברה ויּ ּת נוּ כבחרּפ ה ¤§¨¨§¨¦¦¨¨¨¨£©¤¨¨©¦§©§©£¦§¨¨¦©¦§
חמץ: יׁש קוּ ני ולצמאי ראׁש  ולׁש לוֹ מיםכגבּ ברוּ תי לפח לפניהם ׁש לחנם יהי §¨¦Ÿ§¦§¨¦©§¦Ÿ¤§¦ª§¨¨¦§¥¤§¨§¦§¦

עיניכדלמוֹ קׁש : המעד:ּת חׁש כנה ּת מיד וּ מתניהם מראוֹ ת עליהםכההם ׁש פ� §¥¤§©§¨¥¥¤¥§¨§¥¤¨¦©§©§¨£¥¤

י)יגם: אּפ % וחרוֹ ן יׁש ב:כוזעמ% יהי אל בּ אהליהם נׁש ּמ ה טירתם כּ יכזּת הי ©§¤©£©§©¦¥§¦¦¨¨§©¨§¨¢¥¤©§¦Ÿ¥¦

יסּפ רוּ : חללי% מכאוֹ ב ואל רדפוּ  הכּ ית אׁש ר ואלכחאּת ה עוֹ נם על עוֹ ן ּת נה ©¨£¤¦¦¨¨¨§¤©§£¨¤§©¥§¨¨©£¨§©
בּ צדקת%: יכּ תבוּ :כטיבאוּ  אל צדּ יקים ועם חיּ ים מּס פר וכוֹ אבל יּמ חוּ  עני ואני ¨Ÿ§¦§¨¤¦¨¦¥¤©¦§¦©¦¦©¦¨¥©£¦¨¦§¥

אֹלהים ׁש וּ עת% אֹלהיםלאּת שׂ גּ בני:'י ׁש ם ואגדּ לנּ וּ 'אהללה ׁש יר בּ  §¨§¡¦§©§¥¦£©§¨¥¡¦§¦©£©§¤

ליהו�לבבתוֹ דה: מפריס:�ותיטב מקרן ּפ ר ישׂ מחוּ לגמ$וֹ ר ענוים ראוּ  §¨§¦©©Ÿ̈¦¨©§¦©§¦¨£¨¦¦§¨

אֹלהים לבבכם:'דּ רׁש י יהו�לדויחי אביוֹ נים אל ׁש מע ואת�כּ י Ÿ§¥¡¦¦¦§©§¤¦Ÿ¥©¤¤§¦§Ÿ̈§¤
בזה: ֹלא בּ ם:להאסיריו רמשׂ  וכל יּמ ים וארץ ׁש מים אֹלהיםלויהללוּ הוּ  כּ י £¦¨¨¨§©§¨©¦¨¨¤©¦§¨Ÿ¥¨¦¡¦

וירׁש וּ ה:' ׁש ם ויׁש בוּ  יהוּ דה ערי ויבנה ציּ וֹ ן ׁש יע ינחלוּ הלזיוֹ  עבדיו וזרע ¦©¦§¦§¤¨¥§¨§¨§¨¦¥¨§¤©£¨¨¦§¨¨

בּה : יׁש כּ נוּ  ׁש מוֹ  ¨§§¦§¥£Ÿ§ואהבי

מצחא אתגּ ליא  וּ ב ׁש בּ תא א ּפ ין. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ זעיר 
א ׁש ּת כי# ׁש עתא בּ ההיא רצוֹ ן. ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְדּ אתקרי
צלוֹ תא. וּ מתקבּ לא רעוא, ואׁש ּת כח ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְר וּ גזא .

דכתיב, הוּ א סט )הדא ל7(תהלים תפלּ תי ואני ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
רצוֹ ן  עת  יוֹ מין,יי מעּת יק רצוֹ ן  ועת . ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌

מצחא. קרא,לגלּ אה האי אתּת ּק ן כּ # וּ בגין ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
אמר בּ ׁש בּ תא. דּ מנחה בּ צלוֹ תא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְלמימריּה 
בּ רי  בּ רי # בּ רי ּה , אלעזר  לרבּ י ׁש מעוֹ ן  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
ּת ׁש כּ ח דּ מצחא רעוא יוֹ מין, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְלעּת יק

לי ּה . דּ תצטרי# ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ ׁש עתא

ׁשה ּוא האבי ֹון ּתפילת  יֹותר ׁשֹומע ְְִֵֵֶֶַַַָָָה ּקּב"ה
לה' יֹותר ֵַָקרֹוב 

וגו 'ּכ י  אל לד )ׁש וֹ מע המן:(סט, פ ' ח"ב [זוהר  ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌

סא .) על ](דף ּת מהּת י חיּ יא, רבּ י ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
ׁש כּ תוּ ב הזּ ה  סט )הּפ סוּ ק אל(שם ׁש וֹ מע  כּ י  ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌

ה' וֹלאאביוֹ נים  ׁש וֹ מע אביוֹ נים אל וכי , ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
ׁש הםלאחר מ0וּ ם ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר  ? ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב לּמ ל#, יוֹ תר נא)קרוֹ בים לב (שם ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ל# ואין תבזה, ֹלא אֹלהים ונדכּ ה ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ ר
עוֹ ד , העני . כּ מוֹ  לב ׁש בוּ ר  ׁש ה וּ א  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
בּ ני  א וֹ תם כּ ל ראה , בּ א ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני נראים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם
בּ נּ פׁש  אלּ א נראה ֹלא והעני ונפ ׁש , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ גוּ ף
לנּ פׁש  קרוֹ ב הוּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלבדּ ּה ,

מלּ גּ וּ ף. ◌ַ◌ִ◌ֵי וֹ תר 

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים ע זוהר מזמור | לחודש יג | שני ספר 360

להזכּ יר:אע לדוד יהו�'אֹלהיםבלמנצּ ח לעזרתי�להצּ ילני ©§©¥©§¨¦§©§¦¡¦§©¦¥¦§Ÿ̈§¤§¨¦
ׁש ה: רעתי:ג חוּ  חפצי ויכּ למוּ  אחוֹ ר יּס גוּ  נפׁש י מבקׁש י ויחּפ רוּ  יבׁש וּ  ¨¥Ÿ§©§§§©§¥©§¦¦Ÿ¨§¦¨§£¥¥¨¨¦

האח:ד  האח האמרים ׁש ּת ם בּ  עקב על ׁש וּ בוּ  מבקׁש י%הי כּ ל בּ % וישׂ מחוּ  ישׂ ישׂ וּ  ¨©¥¤¨§¨¨Ÿ§¦¤¨¤¨¨¦§¦§§§¨§©§¤

אֹלהים יגדּ ל תמיד ׁש וּ עת%:'ויאמרוּ  י אֹלהיםואהבי ואביוֹ ן עני ואני §Ÿ§¨¦¦§©¡¦Ÿ£¥§¨¤©£¦¨¦§¤§¡¦

יהו�' אּת ה וּ מפלטי עזרי לּ י ׁש ה ּת אחר:�חוּ  אל ¨¦¤§¦§©§¦©¨§Ÿ̈©§©©

למלחמה

להצילני  ב)אלהים ע]:(ע, לפרק תהלים ותנצח .[שימוש שונאך  לקבל  בקרבא יתיה  אמור 

IIתהלים IIשימוש

הּמל ְך מּדוד התרּצה  הּוא  ּברּוְך ְִִִֶֶַַַָָָָה ּקדֹוׁש
הּבא ּובעֹולם ה ּזה  ֶַַָָָָָּבעֹולם 

עזרי ואני  לּ י חוּ ׁש ה אֹלהים  ואביוֹ ן  עני  ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

וגו' ה ' אּת ה ו )וּ מפלטי ספר:(ע , [זוהר ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ע"ב)שמות  רל"ב דף פקודי הּמ ל#](פרשת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדוד 
ל ּק דוֹ ׁש - עצמוֹ  מׁש ּפ יל  היה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָּת מיד
לפני  עצמוֹ  ׁש ּמ נמי # מי  ׁש כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָבּ רוּ #-הוּ א,
על  אוֹ תוֹ  מזקיף הוּ א ה וּ א, בּ רוּ # ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  התר צּ ה כּ # וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ַהכּ ל,

בּ עוֹ לם הבּ א. וּ בעוֹ לם  הזּ ה בּ עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהוּ א
ׁש כּ תוּ ב - לז)הזּ ה  העיר(ישעיה  על וגנּ וֹ תי ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

עבדּ י . דּ וד וּ למען  למעני  להוֹ ׁש יעּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַהזּ את 
ׁש כּ תוּ ב - הבּ א ג )וּ בעוֹ לם את(הושע  וּ בקׁש וּ  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ה' אל  וּ פחדוּ  מלכּ ם  דּ וד ואת א ֹלהיהם ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱה'
היה הוּ א דּ וד היּ מים. בּ אחרית טוּ בוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְואל

יהי  ודוד הזּ ה, בּ עוֹ לם לעתיד מל# מל # ה ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן אמר , זה ועל ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָלבא.

ּפ נּ ה. לראׁש  ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
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יהו�אעא לעוֹ לם:�בּ % ׁש ה אבוֹ  אל ּת צּ ילניבחסיתי בּ צדקת% §§Ÿ̈¨¦¦©¥¨§¨§¦§¨§©¦¥¦
ׁש יעני: והוֹ  אזנ% אלי הּט ה ּת מידג וּ תפלּ טני לבוֹ א מעוֹ ן לצוּ ר לי היה §©§¥¦©¥¥©¨§§§¦¥¦¡¥¦§¨¨¨¦

אּת ה: וּ מצוּ דתי סלעי כּ י ׁש יעני להוֹ  מכּ ף'אֹלהיד צוּ ית רׁש ע מיּ ד ּפ לּ טני ¦¦¨§¦¥¦¦©§¦§¨¦¨¨¡©©§¥¦¦©¨¨¦©

וחוֹ מץ: יהוההמעוּ ל אדני תקותי אּת ה אלהים)כּ י מנּ עוּ רי:(קרי עלי%ומבטחי §©¥§¥¦©¨¦§¨¦£Ÿ¨§Ÿ¦¦§©¦¦§¨¨¤

תמיד: תהלּ תי בּ % גוֹ זי אּת ה אּמ י מּמ עי מבּ טן לרבּ יםזנסמכּת י הייתי כּ מוֹ פת ¦§©§¦¦¤¤¦§¥¦¦©¨¦§§¦¨¦¨¦§¥¨¦¦§©¦
עז: מחסי ּת פארּת %:חואּת ה היּ וֹ ם כּ ל ּת הלּ ת% פי לעתטיּמ לא ּת ׁש ליכני אל §©¨©£¦Ÿ¦¨¥¦§¦¨¤¨©¦§©§¤©©§¦¥¦§¥

כּ כלוֹ ת ּת עזבני:זקנה אל יחדּ ו:יכּ חי נוֹ עצוּ  נפׁש י וׁש מרי לי אוֹ יבי אמרוּ  כּ י ¦§¨¦§Ÿ¦©©©§¥¦¦¨§§©¦§Ÿ§¥©§¦£©§¨

אֹלהיםיא מצּ יל:'לאמר אין כּ י ותפשׂ וּ הוּ  רדפוּ  אל'אֹלהיםיבעזבוֹ  ¥Ÿ¡¦£¨¦§§¦§¦¥©¦¡¦©

אֹלהי מּמ נּ י ׁש ה:(חישה)לעזרתי'ּת רחק יעטוּ יגחוּ  נפׁש י שׂ טני יכלוּ  יבׁש וּ  ¦§©¦¤¦¡©§¤§¨¦¨¥Ÿ¦§Ÿ§¥©§¦©£
רעתי: מבקׁש י וּ כלּמ ה ּת הלּ ת%:ידחרּפ ה כּ ל על והוֹ ספּת י איחל ּת מיד ואני ¤§¨§¦¨§©§¥¨¨¦©£¦¨¦£©¥§©§¦©¨§¦¨¤

ספרוֹ ת:טו ידעּת י ֹלא כּ י ּת ׁש וּ עת% היּ וֹ ם כּ ל צדקת% יסּפ ר בּ גברוֹ תטזּפ י אבוֹ א ¦§©¥¦§¨¤¨©§¨¤¦¨©§¦§Ÿ¨¦§ª

יהוה אלהים)אדני לבדּ %:(קרי צדקת% מנּ עוּ רי'אֹלהיםיזאזכּ יר לּמ דּת ני £Ÿ¨§Ÿ¦©§¦¦§¨§§©¤¡¦¦©§©¦¦§¨

נפלאוֹ תי%: אגּ יד הנּ ה אֹלהיםיחועד ושׂ יבה זקנה עד עד'וגם ּת עזבני אל §©¥¨©¦¦§§¤§©©¦§¨§¥¨¡¦©©©§¥¦©
גּ בוּ רת%: יבוֹ א לכל לדוֹ ר זרוֹ ע% אֹלהיםיטאגּ יד אׁש ר'וצדקת% מרוֹ ם עד ©¦§£§§¨¨§¨¤§¦§¨§¡¦©¨£¤

אֹלהים גדלוֹ ת כמוֹ %:'עשׂ ית רבּ וֹ ת(הראיתנו)אׁש רכ מי צרוֹ ת הראיתני ¨¦¨§Ÿ¡¦¦¨£¤¦§¦©¦¨©

חן למצא 

חסיתי  ה' א)בך עא ]:(עא, לפרק תהלים פעמים [שימוש ז' יום בכל  אותו  אמור מהתפיסה להנצל
וצהרים. ובקר ערב 

IIתהלים IIשימוש

את יכּלה  ׁשּלא הּדין את מעּכבים ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹהרחמים
ָָהעֹולם

ּת ׁש וּ בא ׁש ר  ורעוֹ ת ר ּב וֹ ת  צרוֹ ת הראיתני ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּת ׁש וּ ב הארץ וּ מּת המוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְּת חיּ ני

כ )ּת עלני  קפ .]:(עא, דף וישב פ ' ח "א  רבּ י [זוהר ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ואמר , ּפ תח  לד )חיּ יא לבב (איוב  אנׁש י לכן ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

מעול , וׁש דּ י  מרׁש ע לאל  חללה לי ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש מעוּ 
איׁש  וּ כארח ל וֹ  יׁש לּ ם  אדם פעל ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִכּ י
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ראה, בּ א  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַימצאנּ וּ .
ועל  ה דּ ין, על  אוֹ תוֹ  עשׂ ה  העוֹ לם, את ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶהוּ א

הם העוֹ לם ׁש ל הּמ עשׂ ים וכל התקיּ ם, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ין
הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  מ0ל ח וּ ץ  בּ דּ ין  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ מדים
ּפ ר שׂ  יאבד . ׁש ֹּלא העוֹ לם את לקיּ ם ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די 
את מעכּ בים הרחמים וא וֹ תם רחמים, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָעליו
הרחמים ועל העוֹ לם, את יכלּ ה ׁש ֹּלא ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַהדּ ין
ואם בּ ׁש בילם. וּ מתקיּ ם  העוֹ לם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתנהג
דין  עוֹ שׂ ה הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹּת אמר
הדּ ין  ׁש כּ אׁש ר נאמר, הרי דין, בּ לי ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם
מ0וּ ם צדּ יק, כּ ׁש הוּ א האדם על ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש וֹ רה 
היא, אליו הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַאהבתוֹ 

IIתהלים IIזוהר 
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ּת ׁש וּ ב ּת עלני:(תחיינו)ורעוֹ ת ׁש וּ ב ּת  הארץ וּ מּת המוֹ ת גּ דלּ תיכאּת חיּ יני ּת רב §¨¨§©¥¦¦§Ÿ¨¨¤¨©£¥¦¤¤§ª¨¦
ּת נחמני: אֹלהיכבותּס ב אמּת % נבל בכלי אוֹ ד% אני ל%'גּ ם אזּמ רה §¦Ÿ§©£¥¦©£¦§¦§¦¤¤£¦§¡¨£©§¨§

ישׂ ראל: ׁש  קדוֹ  ּפ דית:כגבכנּ וֹ ר אׁש ר ונפׁש י לּ � אזּמ רה כּ י שׂ פתי גּ םכדּת רנּ נּ ה §¦§¦§¨¥§©¥¨§¨©¦£©§¨¨§©§¦£¤¨¦¨©

רעתי: מבקׁש י חפרוּ  כי בׁש וּ  כּ י צדקת% ּת הגּ ה היּ וֹ ם כּ ל ¦¨¨¥§©§§¨¦Ÿ¦¤¨§¦¤§¤©¨¦§לׁש וֹ ני

הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי ׁש נּ ת בּ אר, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
אליו, א וֹ תוֹ  לקרב  בּ אהבה עליו ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמרחם 
הנּ ׁש מה, את להׁש ליט כּ די ה גּ וּ ף את  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמׁש בּ ר
כּ ראוּ י, בּ אהבה אליו האדם  מתקרב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז
גּ וּ ף וצרי# נחלׁש . וה גּ וּ ף  ׁש וֹ לטת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוה נּ ׁש מה
הוּ א ואז בּ חזק, ׁש ּמ תגּ בּ רת חזקה  ונפׁש  ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַחלּ ׁש 
ׁש אמר וּ  כּ מ וֹ  ה וּ א , בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָאהוּ ב
צער לצּ דּ יק ה וּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  נוֹ תן ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים ,
הבּ א. לעוֹ לם א וֹ תוֹ  לזכּ וֹ ת  כּ די  ה זּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

ה וּ אוכא ׁש ר חזק, וגוּ ף חלּ ׁש ה הנּ ׁש מה ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְשׂ וֹ נאוֹ 

בּ עוֹ לם צער  לוֹ  נוֹ תן  ֹלא בּ וֹ , מר צּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
בּ ׁש למ וּ ת והוּ א מתּק נוֹ ת  דּ רכיו אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהזּ ה,
חסד , א וֹ  צדקה עוֹ שׂ ה ׁש אם מ0וּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְיתרה,
שׂ כר וֹ  את לוֹ  מׁש לּ ם הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ עוֹ לם חלק לוֹ  יהיה וֹלא הזּ ה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

א וּ נקלוּ ס  ׁש ּת רגּ ם וזהוּ  ז)ההוּ א. (דברים ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌
ל שׂ וֹ נאיו  מׁש לּ ם - וגוֹ ' ל שׂ וֹ נאיו  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מׁש לּ ם

ע וֹ שׂ ים ׁש הם אוֹ תוֹ [הוא]טוֹ בוֹ ת כּ # וּ מ0וּ ם  , ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌
א הוּ א ּת מיד  ׁש נּ ׁש בּ ר הּק דוֹ ׁש צדּ יק ׁש ל הוּ ב ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

וֹלא כּ ׁש בּ דק , הלּ לוּ  וה דּ ברים הוּ א. ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #
עליו. ׁש נּ ענׁש  בּ ידוֹ  חטא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָמצא

IIתהלים IIזוהר 
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לחודש יד

אֹלהיםאעב מל�:'לׁש ֹלמה לבן וצדקת% ּת ן למל� ידיןבמׁש ּפ טי% ¦§Ÿ¡¦¦§¨¤§¤¤¥§¦§¨§§¤¤¤¨¦

במׁש ּפ ט: ועניּ י% בצדק בּ צדקה:ג עּמ % וּ גבעוֹ ת לעם ׁש לוֹ ם הרים ישׂ אוּ  ©§§¤¤©£¦¤§¦§¨¦§¨¦¨¨¨§¨¦§¨¨

ׁש ק:ד  עוֹ  וידכּ א אביוֹ ן לבני ׁש יע יוֹ  עם עניּ י ירחהיׁש ּפ ט ולפני ׁש מׁש  עם ייראוּ % ¦§Ÿ£¦¥¨¦©¦§¥¤§¦©¥¥¦¨¦¨¤§¦§¥¨¥©

וחסד  חן למצא

משפטיך אלהים א)לשלמה עב]:(עב, לפרק תהלים חן[שימוש ותמצא עליך  ותלהו  אותו כתיב 
מנכסיו . ירד שלא וטוב יאשרוהו  מן  ה' "אלהים, מן א' א"ה  הוא שלו  ושם הבריות. בעיני וחסד

IIתהלים IIשימוש

ּתח ּלת ׁשמׁש עם  מּיד ה ּוא הּתפּלה  ְְְִִִִֶֶַַַַָזמן
ַהּיֹום

ׁש מׁש ייראוּ   ה)עם  פ ':(עב, ח "א  [זוהר ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

קעח)וישלח  ׁש האיר](דף  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועכׁש ו
כּ מ וֹ  להתּפ לּ ל , הּת פלּ ה זמן הוּ א  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש ,

ׁש כּ תוּ ב עב )ׁש בּ ארוּ הוּ , עם (תהלים יירא וּ ! ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש מ ׁש ׁש מׁש  עם מהוּ  ה0מ ׁש . אוֹ ר לׁש מר ? ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌

ה0מ ׁש  עם יראה ׁש הרי לּה , להאיר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִעּמ נוּ 
היּ וֹ ם, מאיר וּ כׁש ֹּלא להפרידם. וֹלא ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָצרי#,
לחבּ ר וצרי# ה0מׁש , עם  יראה ֹלא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵהוּ א

ׁש מׁש . עם וזהוּ  כּ אחד, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָאוֹ תם

ּבק ֹול ּפֹותח  ּבגל ּגּליו הּׁשמׁש ׁשּנֹוסע ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשעה
ׁשירה ואֹומר ְְִִֵָָנעימה

ׁש מׁש ייראוּ   ה)עם פ ':(עב , ח "ב  [זוהר ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

קצ"ו.)ויקהל ׁש יּ וֹ צאת](דף  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ׁש ירה נוֹ טלים י שׂ ראל  בּ יּ וֹ ם, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש 

ׁש כּ תוּ ב למעלה, וה0מׁש  יירא וּ !למּט ה, ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ׁש מׁש  בּ גלגּ לּ יו,עם ה0מׁש  ׁש נּ וֹ סע בּ ׁש עה . ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ואיזוֹ  ׁש ירה . ואוֹ מר נעימה  בּ קוֹ ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵּפ וֹ תח
אוֹ מרים קד )?ׁש ירה  קראוּ (תהלים לה' הוֹ דוּ  ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌

וגוֹ '. וגוֹ '.(שם)בׁש מוֹ  ל וֹ  זּמ רוּ  לוֹ  ׁש יר וּ  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  את מׁש בּ חים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ה 0מ ׁש . עם עב )בּ יּ וֹ ם (שם  ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

בּ ארנוּ  ׁש הרי  גּ ב על ואף ׁש מׁש . עם ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִייראוּ #
אלמלא אלעזר , ר בּ י אמר ה זּ ה , הּפ סוּ ק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶאת
עינים, וּ סתוּ מי  לב אט וּ מי  הם הע וֹ לם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש בּ ני 
גּ לגּ ל  ׁש ל הנּ עימה מּק וֹ ל לעמד יכוֹ לים ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְֹלא

כּ ׁש נּ וֹ סע לפני (ויוצא)ה0מׁש  וּ מׁש בּ ח ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הוּ א. בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

חמה ׁשּׁשקעה לפני  מנחה  ּתפילת  ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹזמן

ׁש מׁש ייראוּ   ה)עם חדש:(עב , (פרשת[זוהר ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

רבּ י ])בראשית אמר  כּ #, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
ּת ׁש בּ ח וֹ ת את לוֹ מר לאדם  ל וֹ  אסוּ ר ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר,
ׁש כּ תוּ ב  החּמ ה, דּ מדּ וּ מי  עם אלּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ תוֹ 

ׁש מׁש  עם אלעזר,ייראוּ ! ר בּ י  אמר וכן . ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מ00קעה הלּ ילה, ׁש ל והּת ׁש בּ חת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ ה

ׁש כּ תוּ ב הלּ בנה, נראתה  טרם (תהליםהחּמ ה ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש מׁש עב ) עם הבּ קר.ייראוּ ! תפלּ ת זוֹ הי  , ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌

ירח הלּ ילה.ולפני  ּת פלּ ת זוֹ הי  וגוֹ ', ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

רק ׁשל ֹום להקּדים  ׁשּלא  נדרּתי  י ֹום  ְְְִִֵֶַַַָָֹמא ֹותֹו
צּדיק ְִַָָלאדם

ׁש מׁש ייראוּ   ה)עם מקץ:(עב, פ' ח"א  [זוהר ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

רד:) היוּ ](דף יוֹ סי ור בּ י חיּ יא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
אחד  איׁש  ראוּ  בּ ינתים בּ דר#. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְהוֹ לכים
וּ כלי  מצוה ׁש ל בּ עּט וּ ף מעּט ף בּ א ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

IIתהלים IIזוהר 
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דּ וֹ רים: ארץ:ודּ וֹ ר זרזיף כּ רביבים גּ ז על כּ מטר ורבזירד צדּ יק בּ ימיו יפרח ¦¥¥§¨¨©¥¦§¦¦©§¦¨¤¦§©§¨¨©¦§Ÿ

ירח: בּ לי עד ארץ:חׁש לוֹ ם אפסי עד וּ מנּ הר ים עד מיּ ם יכרעוּ טוירדּ  לפניו ¨©§¦¨¥©§¥§§¦¨©¨¦¨¨©©§¥¨¤§¨¨¦§§

ילחכוּ : עפר ואיביו וּ סבאיציּ ים ׁש בא מלכי יׁש יבוּ  מנחה ואיּ ים תרׁש יׁש  מלכי ¦¦§Ÿ§¨¨¨§©¥©§¥©§¦§¦¦¦§¨¨¦©§¥§¨§¨

יקריבוּ : יעבדוּ הוּ :יאאׁש כּ ר גּ וֹ ים כּ ל מלכים כל לוֹ  אביוֹ ןיבויׁש ּת חווּ  יצּ יל כּ י ¤§¨©§¦§¦§©£¨§¨¦¨¦©©§¦©¦¤§

לוֹ : עזר ואין ועני ׁש יע:יגמׁש וּ ע יוֹ  אביוֹ נים ונפׁש וֹ ת ואביוֹ ן דּ ל על מּת וֹ �ידיחס §©¥©§¨¦§¥Ÿ¥¨Ÿ©©§¤§§©§¤§¦¦©¦

נ יגאל בּ עיניו:וּ מחמס דּ מם וייקר ויתּפ לּ לטופׁש ם ׁש בא מזּ הב לוֹ  ויּת ן ויחי ¥¨¨¦§©©§¨§¥©¨¨§¥¨¦¦§¦¤¦§©§¨§¦§©¥

יברכנהוּ : היּ וֹ ם כּ ל תמיד ירעׁש טזבּ עדוֹ  הרים בּ ראׁש  בּ ארץ בּ ר פּס ת יהי ©£¨¦¨©§¨£¤§§¦¦©©¨¨¤§Ÿ¨¦¦§©

חיּ יא, ר בּ י  אמר  ּת חּת יו. קׁש וּ רים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַזין
אוֹ  - בּ וֹ  י ׁש  ה0נים מן אחד  ה זּ ה, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָהאיׁש 
בּ ׁש ביל  ׁש הוּ א אוֹ  ׁש לם, צדּ יק ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
רבּ י  ל וֹ  אמר העוֹ לם. בּ ני את ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלרּמ וֹ ת 

הוייוֹ סי , אמר וּ , העליוֹ נים  החסידים הרי ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌
זכ וּ ת. לכף אדם  כּ ל  אדםדן ׁש נינוּ , הנּ ה ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

- דברים לׁש ֹלׁש ה ית כּ וּ ן ל דּ ר #, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא
לנוּ  מ נּ ין ולתפ לּ ה. לקרב, ?לדוֹ רוֹ ן, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

אלּ וּ , לׁש ֹלׁש ת התכּ וּ ן הוּ א ׁש הרי ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִמיּ עקב .
ולתפ לּ ה. לקרב לדוֹ רוֹ ן, עצמוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְוזרז
יׁש  הנּ ה בּ דּ ר #, הוֹ ל# הוּ א הזּ ה ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוהאיׁש 
בּ וֹ  והנּ ה לּת פלּ ה , מצוה ׁש ל עּט וּ ף ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִבּ וֹ 
אלּ ה, ׁש ני בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  כּ יון לקרב. זין ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְכּ לי 
כּ ׁש ּק רב  אחריה. לר דּ ף אין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה0ליׁש י
להם. ה ׁש יב וֹלא ׁש לוֹ ם לוֹ  נתנוּ  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליהם,
מאוֹ תם אחד הנּ ה חיּ יא, ר בּ י  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ וֹ , אין  - בּ וֹ  להיוֹ ת ׁש ראוּ יים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַה0נים
וּ בד וֹ ר וֹ ן  לד וֹ ר וֹ ן , עצמ וֹ  תּק ן ֹלא ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
היה אוּ לי  י וֹ סי, רבּ י  אמר ה0ל וֹ ם. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָכּ לוּ ל 
ּת למוּ דוֹ  ׁש ּמ רחיׁש  אוֹ  בּ תפלּ תוֹ , ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ ל
וֹלא יחד , הלכוּ  אוֹ תוֹ . יׁש כּ ח ׁש ֹּלא ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די 
כּ # אחר עּמ הם. האיׁש  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִדבּ ר
והׁש ּת דּ לוּ  י וֹ סי  ורבּ י חיּ יא ר בּ י ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִנׁש מטוּ 
האיׁש  אוֹ תוֹ  ׁש ראה כּ יון ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה .

אליהם קרב בּ ּת וֹ רה, הי וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
ׁש ל וֹ ם. להם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְונתן

אוֹ תי אמר  חׁש דּת ם בּ ּמ ה רבּ וֹ תי, להם, ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
הׁש בּת י  וֹלא ׁש לוֹ ם לי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ תּת ם

הייתלכם אוּ לי יוֹ סי , רבּ י  ל וֹ  אמר  ? ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אמר בּ תלמוּ ד#. מרחי ׁש  אוֹ  ּת פ לּ ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵאוֹ מר 

בּ  הּק דוֹ ׁש  לכף להם , אתכם  ידוּ ן הוּ א רוּ # ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
הייתי  אחד יוֹ ם לכם, אמר אבל ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֲ◌ְזכוּ ת.
והקדּ מּת י  אחד איׁש  מצאתי בּ דּ ר #, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵהוֹ ל#
וקם ׁש וֹ דד , היה אי ׁש  ואוֹ תוֹ  ׁש לוֹ ם , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָלוֹ 
ׁש התגּ בּ ר ּת י  ואלמלא אוֹ תי, וצער  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָעלי 
ׁש ֹּלא נדר ּת י  יוֹ ם מאוֹ תוֹ  הצטערּת י. ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָעליו
אלּ א צ דּ יק , לאדם רק ׁש לוֹ ם, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהקדּ ים
ׁש יּ כוֹ ל  מ0וּ ם בּ ראׁש וֹ נה, הכּ רּת יו ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִאם
מ0וּ ם בּ כח , עלי  ויתגּ בּ ר  אוֹ תי  ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלצער
ר ׁש ע, לאי ׁש  ׁש לוֹ ם להקדּ ים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אסוּ ר

מט )ׁש כּ תוּ ב  ה'(ישעיה אמר ׁש לוֹ ם אין ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אתכם ׁש ראיתי  ה0עה ואוֹ תּה  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָלרׁש עים.
לכם, הׁש בּת י וֹלא ׁש ל וֹ ם לי ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְוּ נתּת ם
בכם ראיתי ׁש ֹּלא מ0וּ ם אתכם, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָחׁש דּת י
הייתי  כן וּ כמוֹ  בּ חוּ ץ , ׁש נּ ראית ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמצוה
ׁש ראיתי  עכ ׁש ו אבל  ּת למ וּ די, על ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵחוֹ זר 
הדּ ר # הנּ ה צדּ יקים , ׁש א ּת ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶאתכם

לפני . ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְמתּק נת
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הארץ: כּ עשׂ ב מעיר ויציצוּ  ּפ ריוֹ  ׁש מׁש יזכּ לּ בנוֹ ן לפני לעוֹ לם ׁש מוֹ  ינּ וֹ ן(ינין)יהי ©§¨¦§§¨¦¥¦§¥¤¨¨¤§¦§§¨¦§¥¤¤¦

יא$רוּ הוּ : גּ וֹ ים כּ ל בוֹ  ויתבּ רכוּ  יהו�יחׁש מוֹ  אֹלהי'אֹלהים�בּ רוּ � §§¦§¨§¨¦§©§¨§Ÿ̈¡¦¡¥

לבדּ וֹ :' נפלאוֹ ת עשׂ ה כבוֹ דוֹ יטישׂ ראל ויּמ לא לעוֹ לם כּ בוֹ דוֹ  ׁש ם וּ ברוּ � ¦§¨¥Ÿ¥¦§¨§©¨¥§§¨§¦¨¥§

ואמן: אמן הארץ כּ ל יׁש י:כ את בּ ן דּ וד תפלּ וֹ ת כּ לּ וּ  ¤Ÿ¨¨¤¨¥§¨¥¨§¦¨¦¤¦¨

הּמׁשיח ּביאת ק ֹודם  ׁשּתהיה  ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָההנהגה

ׁש מוֹ יהי ינּ וֹ ן ׁש מׁש  לפני לעוֹ לם ׁש מוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

יא)ר וּ הוּ : גּ וֹ ים  ּכ ל בוֹ  (עב ,ויתּב רכוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ז :)זוהר זוהר זוהר זוהר [.יז) דף הרים](ח"ב ׁש מעוֹ ן ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
ׁש יּ זדּ ּמ ן  למי  א וֹ י ואמר, וּ בכה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָידיו,
ׁש יּ זדּ ּמ ן  מי  ׁש ל חלק וֹ  ואׁש רי זמן, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
זמן  בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ זדּ ּמ ן למי אוֹ י זמן. ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש כּ ׁש יּ בא מ0וּ ם -ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תם הם מי  יסּת כּ ל  האיּ לה, את ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִלפקד 
ׁש נּ מצאים אוֹ תם בּ כל עּמ ּה , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עמדוּ 
וֹלא ואחד, אחד כּ ל מע שׂ י בּ כל ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִעּמ ּה ,

ׁש כּ תוּ ב  צדּ יק, סג )יּמ צא ואבּ יט(ישעיה  ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
צר וֹ ת על צרוֹ ת וכּמ ה עוֹ זר. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְואין
וי ּמ צא ׁש יּ ז דּ ּמ ן מי  אׁש רי ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל.

- הזּ מן  ׁש יּ עמדבּ אוֹ תוֹ  ׁש א וֹ תוֹ  מ-וּ ם ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֹ
א וֹ ר לא וֹ תוֹ  יזכּ ה בּ אמוּ נה , זמן ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

הּמ ל! שׂ מחת כּ תוּ ב ׁש ל זמן אוֹ תוֹ  ועל , ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
יג ) הכּ סף (זכריה  את כּ צרף ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ צרפ ּת ים

וגוֹ ' הזּ הב את כּ בחן ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ בחנ ּת ים

תינֹוקֹות אפּלּו ה ּמׁשיח לימ ֹות קרֹוב ְְֲִִִִִֶֶַַָָכׁשּיהיה

חכמה ׁשל נס ּתר ֹות למצא עתידים  הע ֹולם ְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹׁשל
ּובאֹות ֹו וחׁשּבֹונ ֹות  ק ּצים ּבֹו יתּגּלהזמןולדעת ְְְְְְִִִֶֶַַַַָ

ַֹלּכל 

וגו'יהי  ׁש מו ינּ וֹ ן ׁש מׁש  לפני  לעוֹ לם ׁש מוֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

יז) קי"ח.)[:(עב, דף וירא  פרשת  ח"א ](זוהר

הּמ עשׂ ה לוֹ  סּפ רוּ  ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  אל ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ אוּ 
ׁש ל  הּמ ׁש יח  בּ קץ  א וּ לי להם, אמר  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה.

עסוּ קים הייתם אוֹ תיּ וֹ ת ל וֹ ,אוֹ תם אמר וּ  ? ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌
מע ּמ נוּ . נׁש כּ ח הכּ ל ׁש הרי  ידענוּ , ֹלא זה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶאת
הּק דוֹ ׁש  רצוֹ ן ׁש אין  ׁש מעוֹ ן, רבּ י  להם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
לעוֹ לם, כּ # כּ ל ׁש יּ תגּ לּ ה בּ זה  הוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָבּ רוּ #
אפלּ וּ  הּמ ׁש יח, לימוֹ ת קר וֹ ב  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש יּ היה
נסּת ר וֹ ת למצא  עתידים העוֹ לם ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִתינוֹ ק וֹ ת
וחׁש בּ וֹ נוֹ ת, ק צּ ים בּ וֹ  ולדעת חכמה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ל

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לכּ ל. יתגּ לּ ה זמן (צפניהוּ באוֹ תוֹ  ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
אז ג ) זּ ה מה וגוֹ '. עּמ ים  אל אהּפ # אז ?כּ י  ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ויקים העפר  מן ישׂ ראל כּ נסת ׁש ּת קוּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
אל  אהּפ # אז הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תּה 
ה' בּ ׁש ם כלּ ם  לקרא  בר וּ רה שׂ פה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַעּמ ים

ׁש כם אחד .וּ לעבדוֹ  ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהיםאעג לישׂ ראל טוֹ ב א� לאסף לבב:'מזמוֹ ר כּ מעטבלברי ואני ¦§§¨¨©§¦§¨¥¡¦§¨¥¥¨©£¦¦§©
כּ אין(נטוי) רגלי אׁש רי:(שפכה)נטיוּ  ׁש לוֹ םג ׁש ּפ כוּ  בּ הוֹ ללים קנּ אתי כּ י ¨¨©§¨§©¦ª§£ª¨¦¦¥¦©§¦§

אראה: אוּ לם:ד רׁש עים וּ בריא למוֹ תם חרצבּ וֹ ת אין אינמוֹ הכּ י ׁש  אנוֹ  בּ עמל §¨¦¤§¤¦¥©§ª§¨¨¦¨©£©¡¥¥
ינגּ עוּ : ֹלא אדם למוֹ :וועם חמס ׁש ית יעטף גאוה ענקתמוֹ  מחלבזלכן יצא §¦¨¨§ª¨¨¥£¨©§©£¨©£¨¦¨¨¨¨¨¥¥¤

מפחד  להנצל

לישראל  טוב א)אך עג]:(עג , לפרק תהלים יום.[שימוש בכל פעמים ז' אותו אמור משמד להנצל

IIתהלים IIשימוש

ּבֹו להּדבק ּכדי  לי ׂשראל  טֹוב  ְְְְִִֵֵֵַָָאְך

לי שׂ ראל מזמוֹ ר ט וֹ ב א  א)לאסף [זוהר:(עג , ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מקץ פ ' ע"א )בראשית  רה  ◌ַ◌ָּפ תח](דף
עג )ואמר , טוֹ ב(תהלים א! לאסף מזמוֹ ר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

לבב לברי  אֹלהים ראה,לישׂ ראל בּ א . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌
ועשׂ ה היּ מין את ע שׂ ה הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ט וֹ ב, נקרא אחד העוֹ לם. את להנהיג ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְשׂ מאל
האדם, נכלל אלּ ה וּ בׁש ני רע. נקרא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
ה7מאל , ׁש הוּ א הרע, וּ בא וֹ ת וֹ  בּ כּ ל. ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהתקרב 
ונּת ן  וּ מזּ לוֹ ת כוֹ כבים עוֹ בדי עּמ ים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִנכלל וּ 
וערלי  לב  ערלי  ׁש הם מ0וּ ם ׁש לּ הם, ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַבּ צּ ד

כּ תוּ ב  מה בּ י שׂ ראל  אבל בוֹ . וּ להּט מא  ?בשׂ ר ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
לכלּ ם ּת אמר, ואם לישׂ ראל. טוֹ ב  ֹלא,א# ? ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌3◌ָ◌

הרע, אוֹ תוֹ  עם  נטמאים ׁש ֹּלא לאוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
רע. וזה טוֹ ב ׁש זּ ה  מ 0וּ ם לבב, לברי  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
עוֹ בדי  לעּמ ים ורע לב דּ ם, לישׂ ראל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְטוֹ ב
כּ די  לישׂ ראל טוֹ ב א# וּ מ זּ ל וֹ ת. ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכוֹ כבים
עלי וֹ ן, בּ סוֹ ד  ישׂ ראל נדבּ ק וּ  וּ בזה בּ וֹ , ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהדּ בק 
רבּ י  אמר אחד. יהיה ׁש הכּ ל  האמוּ נה, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְבּ סוֹ ד 
הּק דוֹ ׁש  והרי  ב#, טעינוּ  ׁש ֹּלא א ׁש רינוּ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵיוֹ סי ,

א וֹ ת ׁש לח הוּ א יוֹ סי ,בּ רוּ # רבּ י אמר אלינוּ . # ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

לי שׂ ראל  י ׁש  לי שׂ ראל , הוּ א ׁש ּט וֹ ב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
עין  לראוֹ ת הבּ א וּ בעוֹ לם הזּ ה, לע וֹ לם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵחלק

כּ כּ תוּ ב הכּ בוֹ ד , מראה את  נב )בּ עין כּ י (ישעיה ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ה' בּ ר וּ # ציּ וֹ ן . ה' בּ ׁש וּ ב  יראוּ  בּ עין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעין

ואמן. אמן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְלעוֹ לם

ּב הוֹ ללים ּכ י  ג)וגוֹ 'קנּ אתי [זוהר:(עג, ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌

וישלח  פ' קסו.)בראשית  ראה,](דף ◌ֵ◌ְֹבּ א
אז  גּ ת, מל# מאכי ׁש  נצּ ל הּמ ל# ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש דּ וד
הּק יפה ׁש ה 0כינה מ0וּ ם זה, את ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָאמר
אוֹ תם כּ ל וּ מעּמ וֹ , מאכיׁש  מהם ונצּ ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 

כּ תוּ ב [שהקיפו]ׁש התקיפוּ  מה ?אוֹ תוֹ . ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
כא) א ויּ תהלל (שמואל לּמ ה בּ ידם, ?ו יּ תהלל ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ויּ ׁש ּת גּ ע, לכּת ב צרי # (שם)היה ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
חזר אלּ א  עלי. להׁש ּת גּ ע  זה את הבאתם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִכּ י
ׁש כּ תוּ ב  בּ ּת חלּ ה, דּ וד ׁש אמר דּ בר אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל

עג ) בּ הוֹ ללים (תהלים  קנּ אתי לוֹ כּ י  אמר  וגוֹ '. ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
צרי# אּת ה עדין חיּ י # הוּ א: בּ רוּ # ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
והחזיקוּ  אכי ׁש  לבית ׁש נּ כנס  כּ יון זה . ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶאת

כּ תוּ ב  מה  כּ אוֹ תםבוֹ , בּ ידם, ויּ תהלל  ? ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ אה ואז בּ התחלה . בהם ׁש ּק נּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְהוֹ ללים

דּ וד . סביב וׁש רתה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה

IIתהלים IIזוהר 
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לבב: משׂ כּ יּ וֹ ת עברוּ  ידבּ רוּ :חעינמוֹ  מּמ רוֹ ם עׁש ק ברע וידבּ רוּ  ׁש ּת וּ טימיקוּ  ¥¥¨§©§¦¥¨¨¦¦©§§¨Ÿ¤¦¨§©¥©
בּ ארץ: ּת הל� וּ לׁש וֹ נם ּפ יהם יּמ צוּ (ישיב)לכןיב$מים מלא וּ מי הֹלם עּמ וֹ  יׁש וּ ב ©¨©¦¦¤§¨¦£©¨¨¤¨¥¨©£¥¨¥¦¨

בעליוֹ ן:יאלמוֹ : דּ עה ויׁש  אל ידע איכה עוֹ לםיבואמרוּ  וׁש לוי רׁש עים אלּ ה הנּ ה ¨§¨§¥¨¨©¥§¥¥¨§¤§¦¥¥¤§¨¦§©§¥¨

חיל: כּ ּפ י:יגהשׂ גּ וּ  בּ נקּ יוֹ ן וארחץ לבבי זכּ יתי ריק היּ וֹ םידא� כּ ל נגוּ ע ואהי ¦§¨¦©¦¦¦¦§¨¦¨¤§©§¦¨©¨¨¡¦¨©¨©

לבּ קרים: בגדּת י:טוותוֹ כחּת י בּ ני% דוֹ ר הנּ ה כמוֹ  אסּפ רה אמרּת י אם §©§¦©§¨¦¦¨©§¦£©§¨§¦¥¨¤¨¨§¦
עמלטז זאת לדעת בעיני:(היא)ואח$בה אליזהוּ א ׁש י מקדּ  אל אבוֹ א עד ¨£©§¨¨©©Ÿ¨¨§¥¨©¨¤¦§§¥¥

לאחריתם: למ$וּ אוֹ ת:יחאבינה הּפ לּת ם למוֹ  ּת ׁש ית בּ חלקוֹ ת היוּ יטא� אי� ¨¦¨§©£¦¨©©£¨¨¦¨¦©§¨§©¥¨

בּ לּ הוֹ ת: מן תּמ וּ  ספוּ  כרגע ּת בזה:כ לׁש ּמ ה צלמם בּ עיר אדני מהקיץ כּ חלוֹ ם §©¨§¨©¨©¦©¨©£¥¨¦£Ÿ¨¨¦©§¨¦§¤

אׁש ּת וֹ נן:כא וכליוֹ תי לבבי יתחּמ ץ הייתיכבכּ י בּ המוֹ ת אדע וֹלא בער ואני ¦¦§©¥§¨¦§¦§©¤§¨©£¦©©§¥¨§¥¨¦¦
ימיני:כגעּמ �: בּ יד אחזּת  עּמ � תמיד וכדואני תנחני כּ בוֹ דבּ עצת% אחר ¦¨©£¦¨¦¦¨¨©§¨§©§¦¦©£¨§©§¥¦§©©¨

בארץ:כהּת קּ חני: חפצּת י ֹלא ועּמ % ב$מים לי צוּ רכומי וּ לבבי ׁש ארי כּ לה ¦¨¥¦¦¦©¨¨¦§¦§¨©§¦¨¨¤¨¨§¥¦§¨¦

אֹלהים וחלקי זוֹ נהכזלעוֹ לם:'לבבי כּ ל הצמּת ה יאבדוּ  רחקי% הנּ ה כּ י §¨¦§¤§¦¡¦§¨¦¦¥§¥¤Ÿ¥¦§©¨¨¤

אֹלהיםכחמּמ ךּ : קרבת יהוה'ואני בּ אדני ׁש ּת י טוֹ ב אלהים)לי מחסי(קרי ¦¤¨©£¦¦£©¡¦¦©¦©Ÿ¨§Ÿ¦©§¦
מלאכוֹ תי%: כּ ל ¤£§©¨¥©§לסּפ ר

טֹוב ׁשּנקראת  ל ּתֹורה מתקרב  אדם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשּבן
ׁשּנקרא ה ּוא  ּברּוְך ל ּקדֹוׁש מתקרב אזי  -ְְֲִִֵֶַַָָָָ

צּדיק להיֹות מתקרב  ואז - ְְְִִִֵַָָטֹוב
וגוֹ 'ואני  טוֹ ב לי אֹלהים כח)קרבת  :(עג , ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌

חדש וישב)[זוהר  פרשת תורה  סתרי ל"ו: ](דף 

ואמר, היּ הוּ די  א וֹ ת וֹ  קרבת ּפ תח ואני ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
טוֹ ב לי  וּ ראהא ֹלהים בּ א אדם וגוֹ '. כּ ׁש בּ ן  , ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב טוֹ ב, ׁש נּ קראת לּת וֹ רה (שםמתקרב  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

ל ּק דוֹ ׁש קיט ) מתקרב אזי ּפ י#, תוֹ רת לי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִטוֹ ב
ׁש כּ תוּ ב טוֹ ב , ׁש נּ קרא הוּ א קמה)בּ ר וּ # (שם ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

צדּ יק, להי וֹ ת מתקרב ואז לכּ ל, ה' ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַטוֹ ב
ׁש נּ אמר ג )כּ מ וֹ  ט וֹ ב.(ישעיה כּ י צ דּ יק  אמרוּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌

עליו, ׁש וֹ רה ׁש כינה צדּ יק, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כׁש הוּ א
בּ ּת וֹ רה, עליוֹ נים סוֹ ד וֹ ת אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מלּמ דת

מת ׁש אין עםמ0וּ ם אלּ א ׁש כינה חבּ רת ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
יחד . הוֹ לכים וצדק  צדּ יק ׁש הרי  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶטוֹ ב,

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהיםאעד למה לאסף בּ צאן'משׂ כּ יל אּפ % יעׁש ן לנצח זנחּת  ©§¦§¨¨¨¨¡¦¨©§¨¨¤©¤§©©§§Ÿ
ׁש כנּת במרעית%: זה ציּ וֹ ן הר נחלת% ׁש בט גּ אלּת  קּ דם קנית עדת% זכר ©§¦¤§Ÿ£¨§¨¦¨¤¤¨©§¨¥¤©£¨¤©¦¤¨©§¨

בּ קּ דׁש :ג בּ וֹ : אוֹ יב הרע כּ ל נצח למ$אוֹ ת פעמי% בּ קרבד הרימה צררי% ׁש אגוּ  ¨¦¨§¨¤§©ª¤©¨¥©¥©Ÿ¤¨£Ÿ§¤§¤¤

אתוֹ ת: אוֹ תתם שׂ מוּ  קרדּ ּמ וֹ ת:המוֹ עד% עץ בּ סב� למעלה כּ מביא (ועת)ויוּ דע £¤¨Ÿ¨Ÿ¦¨©§¥¦§¨§¨¦£¨¥©§ª

יהֹלמוּ ן: וכילּפ ת בּ כ$יל יּ חד ּפ ּת וּ חיה חלּ לוּ זועּת ה לארץ ׁש % מקדּ  באׁש  ׁש לחוּ  §©¨¦¤¨¨©§©¦§¥©Ÿ©£¦§¨¥¦§¨¤¨¨¤¦§

סנאין לך הוה  אי

לנצח זנחת  אלהים א)למה עד ]:(עד , לפרק תהלים מעיקין[שימוש רוחין או מעיקין סנאין לך היו אי 
ניסין. חזי ואת יתיה אמור לך 

IIתהלים IIשימוש

אין  ההּוא ּומזמן - הּמק ּדׁש ּבית  ְְְִִֵֵַַַַָֻחרּבן
ּולמּטה למעלה לפניו  ְְְְְִַַָָָָָׂשמחה

מׁש ּכ ן ׁש לחוּ  ח לּ לוּ  לארץ מקדּ ׁש 2 באׁש  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ז)ׁש מ 2 נח:(עד, פ' בראשית  ספר [זוהר ְ◌ֶ◌

ע"ב) סא תורה](דף אל זוהר הל# אלעזר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י 
חמיו. לקוֹ ניא בּ ן ׁש מעוֹ ן בּ ר בּ י יוֹ סי  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
ׁש ל  ׁש טיח  לוֹ  התקין א וֹ ת וֹ , ׁש ראה ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
לוֹ  אמר ויׁש בוּ . עץ, ׁש ל  בּ מוֹ טוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִכּ ּס וּ י 
ׁש כּ תוּ ב  זה מאבי# ׁש 0מעּת  אפׁש ר ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָחמיו,

ב ) אמרתוֹ (איכה בּ צּ ע  זמם אׁש ר ה' ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָעשׂ ה
קדם מימי  צוּ ה ּפ ר ׁש וּ האׁש ר הרי לוֹ , אמר ? ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

האדּ רת ׁש ּק רע  - אמרתוֹ  בּ צּ ע ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים,
אוֹ תּה  ׁש הרי  - קדם מימי  צוּ ה אׁש ר ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶׁש לּ וֹ .
ראׁש וֹ נים ימים מאוֹ תם  צוּ ה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָהאדּ רת
קרע  הּמ קדּ ׁש  בּ ית ׁש חרב  וּ ביּ וֹ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים,
כבוֹ דוֹ  היא הזּ וֹ  ׁש האדּ רת מ0וּ ם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָאוֹ תּה ,
ה' עשׂ ה  לוֹ , אמר  אוֹ תּה . וקרע  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותּק וּ נוֹ ,

חוֹ ׁש ב מל# וכי  זמם, להרע [קדם]אׁש ר ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לחטא יבאוּ  ׁש ֹּלא עד ל וֹ ,!לבניו אמר ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌

יוֹ ם(משל ) וּ בכל  יקר, כּ לי  לוֹ  ׁש היה  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְלמל#
מסּת כּ ל  והיה י 0בר ׁש ֹּלא עליו ּפ וֹ חד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
והרגּ יז  בּ נוֹ  בּ א לימים בּ עיניו . חן וּ מצא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָבּ וֹ 

ו ׁש בר יקר  כּ לי אוֹ תוֹ  הּמ ל# לקח הּמ ל #. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
בּ א זמם. אׁש ר ה' עשׂ ה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶאוֹ תוֹ .

היה ראה , הּמ קדּ ׁש  בּ ית ׁש נּ בנה מיּ וֹ ם ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
עליו  וחביב  בּ וֹ  מסּת כּ ל  הוּ א בּ ר וּ ! ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש יּ חטאוּ הרבּ ה  ישׂ ראל על  ּפ וֹ חד והיה , ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
ׁש היה ּפ עם בּ כל וכ# הּמ קדּ ׁש . בּ ית ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְויחרב
אוֹ תּה  ל וֹ בׁש  היה הּמ קדּ ׁש , בּ ית אצל  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָבּ א
לפני  והר גּ יזוּ  החטאים ׁש גּ רמ וּ  אחר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַאדּ רת .
אוֹ תּה  וקרע הּמ קדּ ׁש  בּ ית נחרב ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #,

המקדש]האדּ רת בית  ונחרב האדרת  אותה  .[קרע ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
זמם. אׁש ר ה' עשׂ ה ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַהינוּ 

וגוֹ 'בּ צע  ב )אמרת וֹ  הזו(איכה [האמרתו ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌
התעטרו והרי אמיר, בראש ישבה  בתחלה 

קדם מימי והיא  לפניו, נאה ואילן לראש עטרה 

ודאי, החיצונים בבתים  לפניו עצבות  ואז  ודאי ,

לג) חצה ,(ישעיה צעקו אראלם  כב)והן ויקרא(שם

בי צבאות  אלהים  וגו ']ה ' ההוא  בּ זמן ום  הינוּ  .ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אין  אחר בּ זמן אבל הּמ קדּ ׁש . בּ ית ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ חרב 
זמן  כּ מוֹ  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה
ׁש הרגּ יזוּ  ואוֹ תם הע וֹ לם רׁש עי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ בדים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  יא)לפניו. רׁש עים(משלי  וּ באבד ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌
בּ רׁש עי  דין ׁש עוֹ שׂ ה וד וֹ ר  דּ וֹ ר בּ כל וכן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִר נּ ה.

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש מ%: בּ ארץ:חמׁש כּ ן אל מוֹ עדי כל שׂ רפוּ  יחד נינם בלבּ ם אוֹ תתינוּ טאמרוּ  ¦§©§¤¨§§¦¨¦¨¨©¨§¨£¥¥¨¨¤Ÿ¥
מה: עד ידע אּת נוּ  וֹלא נביא עוֹ ד אין ראינוּ  אֹלהיםיֹלא מתי יחרף'עד ¨¦¥¨¦§¦¨Ÿ¥©©¨©¨©¡¦§¨¤

לנצח: ׁש מ% אוֹ יב ינאץ מקּ רביאצר וימינ% יד% תׁש יב כלּ ה:(חוקך)לּמ ה חיק% ¨§¨¥¥¦§¨¤©¨¨¨¦¨§¦¦¤¦¤¤¥§©¥

הארץ:'ואֹלהיםיב בּ קרב ׁש וּ עוֹ ת י ּפ על מקּ דם בעזּ %יגמלכּ י פוֹ ררּת  אּת ה ¥¦©§¦¦¤¤Ÿ¥§§¤¤¨¨¤©¨©§¨§¨§

הּמ ים: על תנּ ינים ראׁש י ׁש בּ רּת  מאכלידים ּת ּת ננּ וּ  לויתן ראׁש י רצּ צּת  אּת ה ¨¦©§¨¨¥©¦¦©©¨¦©¨¦©§¨¨¥¦§¨¨¦§¤©£¨
לציּ ים: איתן:טולעם נהרוֹ ת הוֹ בׁש ּת  אּת ה ונחל מעין בקעּת  יוֹ םטזאּת ה ל% §¨§¦¦©¨¨©§¨©§¨¨¨©©¨©§¨©£¥¨§

וׁש מׁש : מאוֹ ר הכינוֹ ת אּת ה לילה ל% קיץיזאף ארץ גּ בוּ לוֹ ת כּ ל הצּ בּת  אּת ה ©§¨§¨©¨£¦¨¨¨¨¤©¨¦©§¨¨§¨¤©¦

יצרּת ם: אּת ה יהו�יחוחרף חרף אוֹ יב זאת ׁש מ%:�זכר נאצוּ  נבל ועם ¨Ÿ¤©¨§©§¨§¨Ÿ¥¥¥§Ÿ̈§©¨¨¦£§¤

לנצח:יט ּת ׁש כּ ח אל עניּ י% חיּ ת ּת וֹ ר% נפׁש  לחיּ ת ּת ּת ן כּ יכ אל לבּ רית הבּ ט ©¦¥§©©¤¤¤©©£¦¤©¦§©¨¤©©¥©§¦¦

בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני ות ׁש בּ חת חדוה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
חדוה ׁש אין ׁש נינוּ  הרי  ּת אמר, ואם  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְהוּ א.
דין  עוֹ שׂ ה  כּ ׁש הוּ א הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

אלּ א ׁש נּ עשׂ הבּ רׁש עים בּ ׁש עה ראה, בּ א ? ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
על  לפניו ותׁש בּ חוֹ ת חדווֹ ת בּ רׁש עים, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִדין 
הלּ לוּ  והדּ ברים מהעוֹ לם . ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש נּ אבדוּ 
ׁש בוּ  וֹלא להם ׁש המ ּת ין זמן  א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ גּ יע 
דּ ין  בהם נע שׂ ה אם אבל מחטאיהם. ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵאליו

זמנּ ם, ה גּ יע ׁש ֹּלא נׁש לם[ועד]עד  ׁש ֹּלא ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  טו)חטאם, ׁש לם(בראשית ֹלא כּ י ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

לפניו, חדוה אין אז הנּ ה, עד  האמ וֹ רי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֲעוֹ ן
ל ּמ ה ּת אמר, ואם ׁש נּ אבדוּ . על לפניו  ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְורע 

זמ נּ ם ׁש הגּ יע טרם דּ ין בהם אלּ אעוֹ שׂ ה ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי  לעצמם, רע  גּ רמ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵהם
זמנּ ם, מגּ יע בּ טרם דין ע וֹ שׂ ה אינוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵהוּ א
להרע  ישׂ ראל עם ׁש ּמ ׁש ּת ּת פים מ0וּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ מאבּ דם דּ ין בהם עוֹ שׂ ה ולכן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם,
לפניו. ׁש רע וזהוּ  הזּ מן. בּ ֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמהע וֹ לם
שׂ וֹ נאי  והאביד בּ יּ ם מצרים  הטבּ יע ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
ׁש הרי  כּ לּ ם, וכן יה וֹ ׁש פט, בּ ימי ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌3◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
אבל  זמנּ ם. לפני נאבדוּ  י שׂ ראל ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ0וּ ם
אז  ׁש בוּ , וֹלא להם ׁש חכּ ה הזּ מן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ְכּ ׁש הׁש לם 

ׁש אבדוּ  על לפניו ות ׁש בּ חת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה
הּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש חרב לזּ מן ּפ רט ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמהע וֹ לם,
ׁש לּ הם הזּ מן  ׁש הׁש לם גּ ב על ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש אף

לפניו  לפניו .ׁש הרגּ יזוּ  חדוה היתה ֹלא , ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
למעלה  לפניו חדוה היתה ֹלא זמן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵוּ מאוֹ תוֹ 

.וּ למּט ה  ְ◌ַ◌ָ◌

חרּבן  על  ּובֹוכה קֹול ֹו ׁשּמרים  אדם ְִֵֶֶַָָָָֻּכל
וׂשמחתֹו ּבי ּׁשּוב ֹו לראֹות ֹו ז ֹוכה  ְְְְִִִִֶַָָהּבית 

ארץה בּ ט  מחׁש ּכ י  מלאוּ  ּכ י  לּב רית ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌

חמס כ )נא וֹ ת זוהר:(עד , [תיקוני ְ◌ָ◌ָ◌

וכ"א ) ז ' לפני ](תיקון יוֹ ׁש ב  היה יהוּ דה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י 
כּ תוּ ב  קוֹ רא , והוּ א ׁש מעוֹ ן, נב )ר בּ י  (ישעיה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

קוֹ ל  יר נּ נ וּ . יח דּ ו קוֹ ל  נ שׂ אוּ  צפי # ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹקוֹ ל
צפי# הם מי הםצפי#, אלּ ה אלּ א ? ַֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ירחם מתי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ צּפ ים 
קוֹ ל  נשׂ א וּ  בּ יתוֹ . את קוֹ ל לבנוֹ ת ישׂ א וּ  ? ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌

להיוֹ ת צרי# קוֹ ל היה נשׂ אוּ  זּ ה מה !? ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
על  קוֹ ל וֹ  וּ מרים ׁש בּ וֹ כה אדם כּ ל  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
זוֹ כה הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  בּ יתוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3חר בּ ן
וזוֹ כה יר נּ נוּ , יחדּ ו  - כּ # אחר  0כּ תוּ ב ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְלמה

בּ חדוה. מי0ב ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִלראוֹ תוֹ 

IIתהלים IIזוהר 
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חמס: נאוֹ ת ארץ מחׁש כּ י ׁש מ%:כאמלאוּ  יהללוּ  ואביוֹ ן עני נכלם דּ � יׁש ב אל ¨§©£©¥¤¤§¨¨©¨Ÿ©¦§¨¨¦§¤§§©§§¤
אֹלהיםכב היּ וֹ ם:'קוּ מה כּ ל נבל מנּ י חרּפ ת% זכר ריב% אלכגריבה ¨¡¦¦¨¦¤§Ÿ¤§¨§¦¦¨¨¨©©

תמיד: עלה קמי% ׁש אוֹ ן צררי% קוֹ ל ¦¨¤Ÿ§¤§¨¤Ÿ©§¦ּת ׁש כּ ח
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ׁש יר:אעה לאסף מזמוֹ ר ּת ׁש חת אל אֹלהיםבלמנצּ ח לּ % הוֹ דינוּ 'הוֹ דינוּ  ©§©¥©©©§¥¦§§¨¨¦¦§¡¦¦
נפלאוֹ ת סּפ רוּ  ׁש מ% אׁש ּפ ט:ג י%:וקרוֹ ב מיׁש רים אני מוֹ עד אקּ ח כּ י §¨§¤¦§¦§§¤¦¤©¥£¦¥¨¦¤§Ÿ

ּס לה:ד  עּמ וּ דיה תכּ נּת י אנכי יׁש ביה וכל ארץ אלהנמגים להוֹ ללים אמרּת י §Ÿ¦¤¤§¨Ÿ§¤¨¨Ÿ¦¦©§¦©¤¨¤¨¨©§¦©§¦©

קרן: ּת רימוּ  אל ולרׁש עים בצוּ ארוּת הלּ וּ  ּת דבּ רוּ  קרנכם לּמ רוֹ ם ּת רימוּ  אל ¨Ÿ§¨§¨¦©¨¦¨¤©¨¦©¨©§§¤§©§§©¨

הרים:זעתק: מּמ דבּ ר וֹלא וּ מּמ ערב מּמ וֹ צא ֹלא אֹלהיםחכּ י ׁש פט'כּ י ¨¨¦¦¨¦©£¨§¦¦§©¨¦¦¡¦Ÿ¥

הגאוה להשפיל

אלהים לך ב)הודינו עה ]:(עה, לפרק  תהלים דצדיק[שימוש ק' מן ה ' ה"ד. שלו  השם עון. לסליחת 
"הודינו . מן ד' ה "ק. בצרוף המזמור דסוף

IIתהלים IIשימוש

הּקֹול א ֹותֹו את ולדעת  ּבּׁשֹופר לה ּזהר ְְִִֵֶַַַַָָָָצריְך
ּבֹו ְֵַּולכ ּון

יריםּכ י  וזה י ׁש ּפ יל זה  ׁש וֹ פט (עה,אֹלהים  ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ויקרא:ח) פ' ח "א י"ח.)[זוהר אבּ א](דף  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
כּ תוּ ב עה)אמר , ׁש וֹ פט,(תהלים אֹלהים כּ י  . ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌

בּ ּמ קוֹ ם יצחק ׁש ל הדּ ין ׁש עבר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִאלמלא
ׁש וֹ רה (ורוחץ)והתכּ ּס ה(ונרפא)ׁש יּ עקב  ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ דינוֹ .(והתבשם) ׁש יּ ּפ גׁש  לע וֹ לם אוֹ י  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָׁש ם,
- הדּ בר סו)וסוֹ ד נ ׁש ּפ ט.(ישעיה ה ' באׁש  כּ י  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ כנס  וכיון  העוֹ לם. ׁש ל התבּ 7מוּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוזוֹ הי
אזי  בּ וֹ , א וֹ חז  ויעקב יעקב, ׁש ל ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלמקוֹ מוֹ 
לאדם מצטנּ נים. והגּ חלים  ׁש וֹ ככת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָהאׁש 
ויצא זין, כּ לי  עליו ושׂ ם וחגר רוֹ גז, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
על  עמד אחד  חכם  אנׁש ים. להרג ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ְמר גּ ז
החזיק  ֹלא אלמלא אמר: בּ וֹ . ואחז  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַהּפ תח
ׁש ל  הרג נמצא היה הרי אוֹ תי , ותפס ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ י
זה ואחזוּ  בזה זה ׁש החזיק וּ  בּ עוֹ ד ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים.
יצא להרג. ׁש יּ צא על רגזוֹ  הצטנּ ן ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבזה,
ׁש ל  הדּ ין וחזק  הרגז את סוֹ בל מי  - ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלהוֹ כיח

אדם על אוֹ תוֹ  ׁש עמד  זה אוֹ מר, הוה ? ָ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אמר  כּ ; ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַהּפ תח.

עוֹ מד  אני  הרי ּת פחדוּ , אל  בּ ני, ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל:
לי  וּ תנוּ  הזּ ה בּ יּ וֹ ם הזדּ רזוּ  אבל הּפ תח , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַעל

בּ ּמ ה קוֹ ל כּ ח. נמצא ׁש אם בּ 0וֹ פר . ? ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  למ ּט ה, בּ וֹ  וּ מכוּ נים כּ ראוּ י  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה0וֹ פר
האבוֹ ת, מתע ּט רים  וּ בוֹ  עוֹ לה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהּק וֹ ל
צרי# ולכן יעקב. ׁש ל בּ מ ׁש כּ נוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְועוֹ מדים
הּק וֹ ל  אוֹ תוֹ  את ולדעת בּ 0וֹ פר ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהזּ הר 

בּ וֹ . ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לכוּ ן 

רקיע ואין  ע וֹ לה ׁש ֹלא בּ 0וֹ פר קוֹ ל ל# ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ׁש ל  האוּ כלוּ סים אוֹ תם וכל  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד,
וּ מה קוֹ ל . לאוֹ תוֹ  מקוֹ ם נוֹ תנים רקיע , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ 

ב )?אוֹ מרים חילוֹ (יואל לפני  קוֹ לוֹ  נתן וה' ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
עד  הרקיע, בּ אוֹ ת וֹ  ה ּק וֹ ל אוֹ תוֹ  ועוֹ מד ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְוגוֹ '.

ונוֹ עדוּ  אחר, קוֹ ל יח דּ ו,(והתעוררו)ׁש בּ א ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש נינוּ , זה ועל אחר. לרקיע בּ זוּ וּ ג ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְועוֹ לים

ה וּ א וּ מה ק וֹ ל, ׁש ּמ עלה ק וֹ ל אוֹ תוֹ י ׁש  ? ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌
ׁש לּ מּט ה. י שׂ ראל ׁש ל  ּת קיעתם ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהּק וֹ ל
הלּ לוּ  הּק וֹ לוֹ ת כּ ל ׁש ּמ תחבּ רים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
עליוֹ ן  רקיע לאוֹ ת וֹ  ועוֹ לים ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
מתעּט רים בּ וֹ , ׁש וֹ רה הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הּמ ל#

הכּ סא וֹ ת(נועדים) ואז הּמ ל#, לפני  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌3כּ לּ ם

IIתהלים IIזוהר 
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ירים: וזה ׁש ּפ יל י יהו�טזה בּ יד כוֹ ס מזּ ה�כּ י ויּ גּ ר מס� מלא חמר ויין ¤©§¦§¤¨¦¦§©§Ÿ̈§©¦¨©¨¥¤¤©©¥¦¤
ארץ: רׁש עי כּ ל ׁש ּת וּ  י ימצוּ  ׁש מריה לאֹלהייא� אזּמ רה לעלם אגּ יד 'ואני ©§¨¤¨¦§¦§Ÿ¦§¥¨¤©£¦©¦§Ÿ¨£©§¨¥¥

צדּ יק:יאיעקב: קרנוֹ ת ּת רוֹ ממנה אגדּ ע רׁש עים קרני וכל ©£Ÿ§¨©§¥§¨¦£©¥©§©§¨©§©¦

עוֹ מד  יעקב ׁש ל אחר  וכּס א ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִעוֹ לים,
רב  ׁש ל בּ ספרוֹ  מצאנוּ  זה ועל  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּת ּק ן.
ראׁש  ׁש ל  ּת פלּ וֹ ת בּ אוֹ תן סבא ֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהמנ וּ נא
ה 0וֹ פר וקוֹ ל הּת פלּ ה אוֹ מר, ׁש היה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה0נה

קול ) ׁש נּ מצא(שאותו הצּ דּ יק, א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ּמ וֹ ציא
אוֹ תוֹ  ׁש ל ה0וֹ פר  בּ אוֹ תוֹ  ונפׁש וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵמר וּ חוֹ 
עוֹ מדים יוֹ ם וּ בא וֹ ת וֹ  למעלה. ׁש עוֹ לה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּק וֹ ל
וּ כׁש עוֹ לה למעלה. מקטרגים  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצאים
וֹלא לפניו נדחים כּ לּ ם ה0וֹ פר , קוֹ ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
הצּ דּ יקים ׁש ל חלקם אׁש רי לעמד . ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיכוֹ לים
ר בּ וֹ נם לפני  הרצוֹ ן את לכ וּ ן ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ דעים
בּ קוֹ ל  הזּ ה  בּ יּ וֹ ם  עוֹ לם לתּק ן ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ דעים

כּ תוּ ב , זה ועל פט )ׁש וֹ פר. העם(תהלים אׁש רי ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
תוֹ קעי . וֹלא יוֹ דעי, תרוּ עה. ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְיוֹ דעי

השכינה את  מׁשּפילים י ׂשראל  ְְֲִִִֵַַָָחטאי
למק ֹומּה אֹותּה מעלים ּוזכּיֹותיהם ְְְֲִִֵֶַַָָָֻלמּטה 

יריםּכ י  וזה יׁש ּפ יל זה ׁש וֹ פט (עה,אֹלהי"ם ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

פקודי:ח) פ' ח "ב רמ"ז .)[זוהר ◌ֵ◌ְֹמאזני ](דף 
עּמ וּ די  ׁש ני צדק אבני  זרוֹ עוֹ ת, ׁש ּת י ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶצדק
האמצעי  וּ כׁש העּמ וּ ד צדּ יק, צדק הין  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱאמת,

כתוּ ב וּ ב וֹ  מׁש ּפ ט, הוּ א מ ּמ נּ ה, כּ ימרחק ְ◌3◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
זה  ירים . וזה י ׁש ּפ יל  זה ׁש וֹ פט  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֱאֹלהי "ם 

ה-כינה  את להׁש ּפ יל  ׁש גּ וֹ רם  מי - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַי ׁש ּפ יל 
להעלוֹ תּה  ׁש גּ וֹ רם מי  - ירים וזה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמּמ קוֹ מ ּה ,

ׁש חטאי אוֹ תּה מּמ קוֹ מּה , מ ׁש ּפ ילים י שׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
למקוֹ מּה , אוֹ תּה  מעלים  וּ זכיּ וֹ תיהם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
להעל וֹ תּה  זכיּ וֹ ת ׁש ע וֹ שׂ ה מי  הוּ א צדּ יק ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲהרי 

◌ָ◌ְ◌ִלמקוֹ מּה .

רע  יין וי ׁש טוב  יין ְִִֵֵַַי ׁש

וג וֹ 'ויין מס  מלא ט)חמר ח "ב:(עה , [זוהר ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

פקודי רמ"ז .)פ' יין ](דף יׁש  ׁש 0נינוּ , ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מ וֹ 
זוֹ  - והכּ ל כּ וֹ ס, וי ׁש  כּ וֹ ס יׁש  גּ ם כּ # יין. ֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְויׁש 

ׁש כּ תוּ ב לט וֹ ב, יין לרע. וזוֹ  קד )לטוֹ ב (תהלים ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  לרע, ויין אנוֹ ׁש . לבב ישׂ ּמ ח ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְויין

עה) מס!(שם מלא חמר  לט וֹ ב,ויין  כּ וֹ ס וגוֹ '. ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌
קטז)ׁש כּ תוּ ב  כּ וֹ ס (שם א7א. י ׁש וּ עוֹ ת כּ וֹ ס ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב נא)לרע, כּ וֹ ס (ישעיה  חמתוֹ , כּ וֹ ס  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
היכלוֹ ת הּק ד0ה בּ צד ׁש יּ ׁש  כּ מ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּת רעלה.
וכל  קד וֹ ׁש וֹ ת ורוּ חוֹ ת לטוֹ ב, הכּ ל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌3◌ְוּ ממנּ ים
בּ צד  יׁש  גּ ם כּ # - הּק דוֹ ׁש ים ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים
לרע, כּ לּ ם וּ ממנּ ים היכל וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌3◌ַהּט מאה
הצּ דדים וכל ממנּ וֹ ת טמאוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְור וּ ח וֹ ת
הּט וֹ ב  יצר כּ מוֹ  זה, כּ נגד וזה ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהּט מאים.

אחד . בּ סוֹ ד והכּ ל הרע, ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְויצר 

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש יר:אעו לאסף מזמוֹ ר בּ נגינת אֹלהיםבלמנצּ ח בּ יהוּ דה 'נוֹ דע ©§©¥©¦§¦Ÿ¦§§¨¨¦¨¦¨¡¦
ׁש מוֹ : גּ דוֹ ל בציּ וֹ ן:ג בּ ישׂ ראל וּ מעוֹ נתוֹ  סכּ וֹ  בׁש לם ׁש בּ רד ויהי ׁש ּמ ה §¦§¨¥¨§©§¦§¨¥ª§¨§¦¨¨¦©

סלה: וּ מלחמה וחרב מגן קׁש ת טרף:הרׁש פי מהררי אדּ יר אּת ה נאוֹ ר ¦§¥¨¤¨¥§¤¤¦§¨¨¤¨¨©¨©¦¥©§¥¨¤

ידיהם:ו חיל אנׁש י כל מצאוּ  וֹלא ׁש נתם נמוּ  לב אבּ ירי מגּ ערת%זאׁש ּת וֹ ללוּ  ¤§§©¦¥¥¨§¨¨§¨§¨©§¥©¦§¥¤¦©£¨§

וסוּ ס:'אֹלהי ורכב נרדּ ם לפני%חיעקב יעמד וּ מי אּת ה נוֹ רא אּת ה ¡¥©£Ÿ¦§¨§¤¤¨©¨¨©¨¦©£Ÿ§¨¤
אּפ %: וׁש קטה:טמאז יראה ארץ דּ ין הׁש מעּת  לּמ ׁש ּפ טימ$מים בּ קוּ ם ¥¨©¤¦¨©¦¦§©§¨¦¤¤¨§¨§¨¨¨§©¦§¨

סלה:'אֹלהים ארץ ענוי כּ ל ׁש יע ׁש אריתיאלהוֹ  ּת וֹ דךּ  אדם חמת כּ י ¡¦§¦©¨©§¥¤¤¤¨¦£©¨¨¤¨§¥¦

ּת חגּ ר: ליהו�יבחמת וׁש לּ מוּ  יוֹ בילוּ 'אֹלהי�נדרוּ  סביביו כּ ל כם ¥Ÿ©§Ÿ¦£§©§©Ÿ̈¡¥¤¨§¦¨¦

לּמ וֹ רא: ארץ:יגׁש י למלכי נוֹ רא נגידים רוּ ח יבצר ©©¨¦§Ÿ©§¦¦¨§©§¥¨¤

וממים מאש  להנצל

אלהים ביהודה ב)נודע עו ]:(עו , לפרק תהלים וממים.[שימוש מאש  להנצל

IIתהלים IIשימוש

ּברית ּבֹו ׁשּיׁש למי  א ּלא  נּתנה לא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹה ּתֹורה 
ה ּתֹורה את י ׂשראל  ּבני  יקּבל ּו אם - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹקדש
ובהּו לתהּו העֹולם יחזר  - לא ואם  מ ּוטב  -ְְֲִַָָָָֹֹֹֹ

ו ׁש קטה מ )מים יראה ארץ דּ ין  הׁש מע ּת  ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ט) בלק:(עו , פ' ח "ג  קצ"ב.)[זוהר ](דף

י וֹ סי, ר בּ י  ה)אמר  בּ צאת#(שופטים ה' ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
רע ׁש ה. ארץ אד וֹ ם מ 7דה בּ צעד # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִמ7עיר
מ 7עיר, ׁש ב  הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
וגוֹ '. רעׁש ה ארץ הּת וֹ רה, את קבּ לוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

רעׁש ה הּט עם לחזרמה ׁש רצתה מ0וּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  התנה ׁש כּ # ובהוּ , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָֹ◌ְלתהוּ 

בּ ע וֹ לם: את הוּ א ישׂ ראל בּ ני יקבּ ל וּ  אם ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
העוֹ לם  יחזר  - ֹלא ואם מוּ טב, - ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

ובהוּ . ׁש הרי לתהוּ  הארץ ׁש ראתה כּ יון ְ◌ָֹ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
העּמ ים לכל הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִהזמין
העּמ ים וּ מכּ ל קבּ לוּ , וֹלא הּת וֹ רה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל 
חׁש בה לבדּ ם, ישׂ ראל אלּ א נׁש ארוּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִֹלא
כמוֹ תם, יקבּ לוּ  ֹלא ׁש יּ שׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
ׁש אמר וּ  כּ יון  רעׁש ה. ארץ זה ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ׁש קטה, מיּ ד ונׁש מע, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה

עו) ירא (תהלים וׁש קטה ארץ יראהה . ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וּ לבּס וֹ ף וׁש קטה.בּ התחלה, ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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לחודש טו

עלאעז מזמוֹ ר:(ידיתון)למנצּ ח לאסף אֹלהיםבידוּ תוּ ן אל 'קוֹ לי ©§©¥©©§§¨¨¦§¦¤¡¦

אֹלהים אל קוֹ לי אלי:'ואצעקה דּ רׁש ּת יג והאזין אדני צרתי בּ יוֹ ם §¤§¨¨¦¤¡¦§©£¦¥¨§¨¨¦£Ÿ¨¨¨§¦

נפׁש י: הנּ חם מאנה תפוּ ג וֹלא נגּ רה לילה אֹלהיםד ידי ואהמיה'אזכּ רה ¨¦©§¨¦§¨§¨¥£¨¦¨¥©§¦¤§§¨¡¦§¤¡¨¨

סלה: רוּ חי ותתעּט ף אדבּ ר:האשׂ יחה וֹלא נפעמּת י עיני ׁש מרוֹ ת אחזּת  ¨¦¨§¦§©¥¦¤¨¨©§¨§ª¥¨¦§©§¦§£©¥
עוֹ למים:ו ׁש נוֹ ת מקּ דם ימים אשׂ יחהזח$בּת י לבבי עם בּ לּ ילה נגינתי אזכּ רה ¦©§¦¨¦¦¤¤§¨¦¤§§¨§¦¨¦©¨§¨¦§¨¦¨¦¨

רוּ ח עוֹ ד:חי:ויחּפ שׂ  לרצוֹ ת יסיף וֹלא אדני יזנח לנצחטהלעוֹ למים האפס ©§©¥¦©§¨¦¦§©£Ÿ¨§Ÿ¦¦§¤¨¥¨¤©

ודר: לדר אמר גּ מר סלה:יחסדּ וֹ  רחמיו בּ אף קפץ אם אל חנּ וֹ ת הׁש כח ©§¨©Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ£¨©©¥¦¨©§©©£¨¤¨

עליוֹ ן:יא ימין ׁש נוֹ ת היא חלּ וֹ תי אזכּ רה(אזכיר)יבואמר כּ י יּה  מעללי אזכּ וֹ ר ¨Ÿ©©¦¦§§¦¤§¤§©©§¥¨¦¤§§¨
ּפ לא%: אשׂ יחה:יגמקּ דם וּ בעלילוֹ תי% ּפ על% בכל 'אֹלהיםידוהגיתי ¦¤¤¦§¤§¨¦¦§¨¨¢¤©£¦¤¨¦¨¡¦

כּ אֹלהים גּ דוֹ ל אל מי דּ רכּ % הוֹ דעּת טו:'בּ קּ דׁש  פלא עשׂ ה האל אּת ה ©Ÿ¤©§¤¦¥¨¥¦©¨¨¥Ÿ¥¤¤©§¨

עזּ %: סלה:טזבעּמ ים ויוֹ סף יעקב בּ ני עּמ % בּ זרוֹ ע אֹלהיםיזגּ אלּת  ּמ ים ראוּ % ¨©¦ª¤¨©§¨¦§©©¤§¥©£Ÿ§¥¤¨¨©¦¡¦

תהמוֹ ת:' ירגּ זוּ  אף יחילוּ  ּמ ים ׁש חקיםיחראוּ % נתנוּ  קוֹ ל עבוֹ ת מים זרמוּ  ¨©¦¨¦©¦§§§ŸŸ§©¦¨¨§§¨¦

צרה ביום תפול שלא 

אלהים אל ב)קולי  עז]:(עז, לפרק  תהלים צרה .[שימוש בשום יפול שלא להרגילו טוב

IIתהלים IIשימוש

ּכדי מימיָך חּלק - הּלׁשֹון ּכפילּות ְְְִִֵֵֵֶַַַָענין
ּבני ְֶַַַָׁשּיעברּו

יחילוּ ראוּ   ּמ ים רא וּ   א ֹלהים יז)ּמ ים  :(עז , ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

בשלח  פ' שמות  נ"ו.)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף 
ואמר , ּפ תח עז)יהוּ דה ּמ ים (תהלים ראוּ ! ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

יחיל וּ  ּמ ים ראוּ ! בּ ׁש עהאֹלהים  וגוֹ '. ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אמר היּ ם , את ישׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עברוּ 
מימי# חלּ ק היּ ם : על הממנּ ה לּמ לא # !הוּ א ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

ל ּמ ה לוֹ : יעבר וּ אמר  ׁש בּ ני  כּ די ל וֹ : אמר ? ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌
אמת, היא הגּ אלּ ה מדּ ת  ל וֹ : אמר  ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְבתוֹ כ#.

מאלּ ה אלּ ה 0וֹ נים מה זהאבל ּת נאי על  ? ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
מה העוֹ לם. את כּ ׁש בּ ראתי היּ ם את ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָעשׂ יתי 

ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  גּ בוּ רתוֹ עשׂ ה את ע וֹ רר ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ּמ ים ראוּ # ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הּמ ים. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונקמטוּ 

הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר יחילוּ . ּמ ים ראוּ # ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱאֹלהים
הלּ ל וּ , האוּ כלוּ סים  כּ ל  את הרג הוּ א: ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ָבּ רוּ #
כּ ּס ה כּ # אחר  החוּ צה, אוֹ תם זרק כּ # ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
ּפ רעה מר כּ בת ׁש כּ תוּ ב זהוּ  עליהם. ֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַהיּ ם

ביּ ם. ירה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוחילוֹ 

הּקּב"ה את ׁשא ֹוהבים הּללּו האמת ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָצ ּדיקי 
ּכל על ו ׁשֹולטים ּבעבּורם מתק ּים ְְְֲִִֵַַַָָָָהעֹולם

ּולמּטה ׁשּלמעלה ה ּקׁשֹות ְְְְֵֶַַַַָָָה ּגזרֹות 

אשׂ יחה אז ּכ רה  לבבי עם  ּב לּ ילה נגינתי  ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌

רוּ חי ז)ויחּפ שׂ  ח"ג:(עז, פר'[זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

מות  סח.)אחרי  סז. תורה](דף חיּ יאזוהר ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
כו)ּפ תח , אף (ישעיה  בּ לּ ילה אוּ ית# נפׁש י  ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אוּ ית# נפ ׁש י וגוֹ '. אׁש חר ךּ  בקר בּ י ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִר וּ חי 

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר עז  מזמור | לחודש טו | שלישי 375ספר

יתהלּ כוּ : חצצי% וּת רעׁש יטאף רגזה ּת בל ברקים האירוּ  בּ גּ לגּ ל רעמ% קוֹ ל ©£¨¤¦§©¨©©§©©§©¥¦§¨¦¥¥¨§¨©¦§©
דּ רכּ %כ הארץ: נדעוּ :(ושביליך)בּ יּ ם ֹלא ועקּ בוֹ תי% רבּ ים בּ מים ׁש ביל% נחיתכאוּ  ¨¨¤©¨©§¤§¦§§©¦©¦§¦§¤Ÿ̈¨¦¨

ואהרן: מׁש ה בּ יד עּמ % Ÿ©¤§©Ÿ¤§©£Ÿ©כצּ אן

צרי # היה בּ לּ ילה  אוּ ת# נפׁש י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,
אוּ ית#להיוֹ ת  נפ ׁש י  מהוּ  בקר בּ י! ר וּ חי אף ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

להיוֹ ת  צרי# היה י ׁש חר ךּ  אלּ א אׁש חרךּ , ! ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
רוּ ח  הוּ א הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  למדנ וּ , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ #

וישׂ ראל הכּ ל , ׁש ל  נפׁש יוהנּ פׁש  אוֹ מרים : ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ #, לדבּ ק  אוּ ית# כּ # מ0וּ ם  אּת ה. ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְורוּ חי
אמר , יוֹ סי ר בּ י רצוֹ נ #. את למצא ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַואׁש חר ךּ 
נפ ׁש וֹ , י וֹ צאת בּ מ ּט ת וֹ , י ׁש ן  ׁש אדם  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה 
-ע שׂ ה מה  כּ ל על בּ אדם  וּ מעידה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָע וֹ לה 

היּ וֹ ם אוּ ית#בּ כל  נפׁש י ל נּ פׁש : אוֹ מר ה גּ וּ ף  . ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌
אׁש חר ךּ . בקר בּ י  רוּ חי אף ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,

כּ נסתדּ בר אמרה - אוּ ית# נפׁש י אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
הוּ א: בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 
בּ גּ לוּ ת ׁש אנוּ  בּ עוֹ ד בּ לּ ילה, אוּ ית# ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י 

רע מכּ ל נפׁש י  וּ מנ וּ עה העּמ ים, (ושבעהבּ ין ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הבזיונות) מכל הע ּמ ים,נפשי  בּ ין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּק ׁש וּ רה

ר וּ חי  אף למקוֹ מי. לׁש וּ ב כּ די אוּ ית#, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י 
ׁש הם גּ ב  על אף כּ לוֹ מר, אׁש חרךּ , ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבקרבּ י
רוּ ח ׁש עבּ וּ ד, בּ כל בּ ני את ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמׁש עבּ דים
אוֹ ת# לׁש חר כּ די  מּמ נּ י  זזה ֹלא ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
אמר וּ  אמר, יצחק ר בּ י מצווֹ תי #. ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְולעשׂ וֹ ת
בּ עוֹ ד  הוּ א: בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
הּט עם מה בּ לּ ילה. אוּ ית# בּ י , ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש נּ פׁש י 

בּ 0עהבּ לּ ילה הזּ וֹ  ׁש הנּ פ ׁש  מ0וּ ם אלּ א ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בקרבּ י  ר וּ חי  אף אוֹ ת#. לחמד צריכה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהזּ וֹ 
הּק ד ׁש , רוּ ח בּ י מתעוֹ ררת כּ אׁש ר ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲאׁש חר ךּ ,
כּ י  רצוֹ נ#. לע שׂ וֹ ת בּ התעוֹ ררוּ ת ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲאׁש חר ךּ 
ׁש ה ּמ ׁש ּפ ט בּ זמן לארץ, מ ׁש ּפ טי# ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
צדק  אז הע וֹ לם, את לב 7ם לארץ ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵיוֹ רד

לסבּ ל  יכ וֹ לים כּ ל וֹ מר, תבל. י ׁש בי  ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָלמדוּ 
העוֹ לם יׁש מד וֹלא צדק, ׁש ל הדּ ין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶאת

תבל  יׁש בי למדוּ  צדק מתי כּ אׁש רמ ּמ נּ וּ . ? ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
נפׁש י  אמר, חזקיּ ה רבּ י לארץ. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמׁש ּפ טי#
ר וּ חי  אף  י שׂ ראל . כּ נסת זוֹ  - בּ לּ ילה  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִאוּ ית#
הוּ א. בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  זה - אׁש חרךּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבקרבּ י 

והרוּ חאמר הנּ פׁש  ראה , בּ א  א בּ א רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כּ אחד(משתתפות)(נפגשות)נוֹ דעוֹ ת ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ׁש צּ רי# ׁש למה עבוֹ דה למדנ וּ , ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.
כּ מוֹ  הוּ א, בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  את לעבד ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם
ׁש יּ אהב אֹלהי#, ה ' את ואהבּת  ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ מדנ וּ 
מּמ ׁש , נפׁש  אהבת הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת 
ור וּ חוֹ . נפׁש וֹ  אהבת ׁש למה, אהבה ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְוז וֹ הי
א וֹ הב וה גּ וּ ף בּ ג וּ ף, נדבּ קים ׁש אלּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

את(אז)אוֹ תם , לאהב  אדם ידבּ ק כּ # ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹ◌
ורוּ חוֹ  נפׁש וֹ  אהבת  הוּ א בּ ר וּ # ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 
בּ לּ ילה, אוּ ית# נפׁש י  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ וֹ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִלדבּ ק

בקרבּ י(כלומר) רוּ חי אף מ ּמ ׁש . ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י
אהבה בּ # אתדּ בּ ק בּ לּ ילה,אׁש חר ךּ , רבּ ה ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל מאהבתוֹ  אדם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי#
בּ עבוֹ דתוֹ  להׁש ּת דּ ל לילה בּ כל לעמד ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַהוּ א
ׁש ל ח וּ ט עליו  ויּמ ׁש # הבּ קר, ׁש יּ תעוֹ רר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַעד
אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי  ׁש 0נינ וּ , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶחסד.
כּ זוֹ , אהבה  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ הב
ה ּק ד וֹ ׁש  את  ׁש א וֹ הבים ה לּ לוּ  האמת  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְוצ דּ יקי
בּ עב וּ רם , מתק יּ ם  הע וֹ לם  כּ !, ה וּ א  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ ר וּ !
ׁש לּ מעלה ה ּק ׁש וֹ ת  ה גּ זר וֹ ת  כּ ל  על  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְו ׁש וֹ לטים
הע וֹ לם על  -גּ וֹ זר  מה  וכל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוּ למ ּט ה ...

◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתקיּ ם.

IIתהלים IIזוהר 
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פי:אעח לאמרי אזנכם הּט וּ  ּת וֹ רתי עּמ י האזינה לאסף אפּת חהבמשׂ כּ יל ©§¦§¨¨©£¦¨©¦¨¦©¨§§¤§¦§¥¦¤§§¨

קדם: מנּ י חידוֹ ת אבּ יעה ּפ י סּפ רוּ ג במׁש ל ואבוֹ תינוּ  ונּ דעם ׁש מענוּ  אׁש ר §¨¨¦©¦¨¦¦¦¤¤£¤¨©§©¥¨¥©£¥¦§

יהו�ד לנוּ : ּת הלּ וֹ ת מסּפ רים אחרוֹ ן לדוֹ ר מבּ ניהם נכחד ועזוּ זוֹ �ֹלא ¨§©¥¦§¥¤§©£§©§¦§¦§Ÿ̈¤¡
עשׂ ה: אׁש ר אתהונפלאוֹ תיו צוּ ה אׁש ר בּ ישׂ ראל שׂ ם ותוֹ רה בּ יעקב עדוּ ת ויּ קם §¦§§¨£¤¨¨©¨¤¥§©£Ÿ§¨¨§¦§¨¥£¤¦¨¤

לבניהם: להוֹ דיעם ויסּפ רוּ ואבוֹ תינוּ  יקמוּ  יוּ לדוּ  בּ נים אחרוֹ ן דּ וֹ ר ידעוּ  למען £¥§¦¨¦§¥¤§©©¥§©£¨¦¦¨¥¨ª¦©§

באֹלהיםזלבניהם: ינצרוּ :'וישׂ ימוּ  וּ מצוֹ תיו אל מעללי יׁש כּ חוּ  וֹלא כּ סלם ¦§¥¤§¨¦¥¦¦§¨§¦§§©©§¥¥¦§¨¦§Ÿ

אלח את נאמנה וֹלא לבּ וֹ  הכין ֹלא דּ וֹ ר וּ מרה סוֹ רר דּ וֹ ר כּ אבוֹ תם יהיוּ  ¥¤¨§¤¤§¦¦¥¤Ÿ¥¨£©§¦§וֹלא

קרב:טרוּ חוֹ : בּ יוֹ ם הפכוּ  קׁש ת רוֹ מי ׁש קי נוֹ  אפרים בּ ריתיבּ ני ׁש מרוּ  ֹלא §¥¤§©¦§¥¥¨¤¨§§§¨¨§§¦

ללכת:'אֹלהים מאנוּ  אׁש ריאוּ בתוֹ רתוֹ  ונפלאוֹ תיו עלילוֹ תיו ׁש כּ חוּ  ויּ  ¡¦§¨¥£¨¤¤©¦§§£¦¨§¦§§¨£¤

צען:יבהראם: שׂ דה מצרים בּ ארץ פלא עשׂ ה אבוֹ תם ויּ עבירםיגנגד ים בּ קע ¤§¨¤¤£¨¨¨¤¤§¤¤¦§©¦§¥Ÿ©¨©¨©©£¦¥

המלכות בעיני ולחסד לחן להיות

האזינה  לאסף  א)משכיל עח]:(עח, לפרק תהלים המלכות.[שימוש לפני ולחסד לחן להיות טוב

IIתהלים IIשימוש

חכם ּתלמיד  להי ֹות צרי ְך ּגדֹול  ְְִִִֵַָָָָֹּכהן
ּב י שׂ ראל ויּ קם  שׂ ם ותוֹ רה ּב יעקב עדוּ ת ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ה)וגו' רות:(עח, מדרש חדש (דף[זוהר

היוּ ]ק.) יוֹ סי בּ ר ׁש מע וֹ ן ורבּ י חידקא ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
לרבּ י  ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר  בּ דּ ר #. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְהוֹ לכים
בּ ּת וֹ רה ועוֹ סק נכרי ׁש נינוּ , הרי ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִחידקא,
אוֹ תוֹ  ׁש קל  הּט עם מה גּ דוֹ ל . כּ הן כּ מוֹ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְהוּ א

כּ תוּ ב והרי  גּ ד וֹ ל, עח)לכהן ויּ קם(תהלים ְ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  בּ י שׂ ראל. שׂ ם ותוֹ רה בּ יעקב ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵעדוּ ת
לקבּ ל  לישׂ ראל, אוֹ תּה  נתן הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ רוּ #
ׁש ֹּלא וּ מי  הבּ א. לעוֹ לם שׂ כר ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָעליה
בּ עוֹ לם שׂ כר עליהם מקבּ לים ֹלא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִקבּ לוּ ה ,
י שׂ ראל  עקיבא, ר בּ י  אמר  ׁש כּ ; ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהבּ א.
שׂ כר. עליה מקבּ לים סיני , הר על  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עמדוּ 
אין  סיני, הר על עמדוּ  ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָנכרים
נכרי  אמר ּת , ואּת ה שׂ כר. עליה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמקבּ לים

גּ דוֹ ל  כּ הן כּ מוֹ  הוּ א הרי  בּ ּת וֹ רה !?ועוֹ סק ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌

ׁש נינוּ  הארץ  עם גּ ד וֹ ל כּ הן כּ מוֹ  לוֹ , ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָאמר
רבּ י  אמר  י וּ דא בּ ר יוֹ סי ר בּ י ׁש אמר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי.

0כּ תוּ ב  מה ג )יוֹ חנן , היא(משלי יקרה ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּה  יׁש ו וּ  ֹלא חפצי # וכל  אפ לּ וּ מ ּפ נינים - ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

עם  גּ דוֹ ל מכּ הן  עדיף חכם ּת למיד  ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַממזר
ולפנים  לפני המׁש ּמ ׁש  והוֹ איל הארץ . ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

עבוֹ דה, עבוֹ דתוֹ  אין בּת וֹ רה, קוֹ רא  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְואינוֹ 
כּ תוּ ב ועליו שׂ כר, עליה מקבּ ל (שםואינוֹ  ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ד יט ) בּ ֹלא גּ דוֹ ל גּ ם כּ הן  טוֹ ב. ֹלא נפׁש  עת ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌
עבוֹ דתוֹ  אין עבוֹ דה, ׁש ל ע ּק ר  יוֹ דע ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
גּ דוֹ ל  ׁש כּ הן מנּ ין  י וּ דא, ר בּ י  ואמר ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲעבוֹ דה .

חכם ּת למיד  להיוֹ ת ׁש כּ תוּ ב צרי# (מלאכי? ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ותוֹ רהב ) דעת י ׁש מר וּ  כהן שׂ פתי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

אין  הארץ , עם הוּ א ואם מ ּפ יהוּ . ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְיבק ׁש וּ 
בּ ּת וֹ רה הע וֹ סק גּ וֹ י כּ # שׂ כר . עליה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְמקבּ ל
עסק, בּ ּת וֹ רה עסקוֹ  אין גוֹ י , וה וּ א הוֹ איל -ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

מקבּ ל שׂ כר.ואינוֹ  ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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נד: כּ מוֹ  מים אׁש :ידויּ צּ ב בּ אוֹ ר הלּ ילה וכל יוֹ מם בּ ענן צריםטוויּ נחם יבקּ ע ©©¤©¦§¥©©§¥¤¨¨¨§¨©©§¨§¥§©©ª¦

רבּ ה: כּ תהמוֹ ת ׁש ק ויּ  מים:טזבּ ּמ דבּ ר כּ נּ הרוֹ ת ויּ וֹ רד מּס לע נוֹ זלים ויּ וֹ צא ©¦§¨©©§§¦§Ÿ©¨©¦§¦¦¨©©¤©§¨¨¦

בּ צּ יּ ה:יז עליוֹ ן למרוֹ ת לוֹ  לחטא עוֹ ד אכליחויּ וֹ סיפוּ  לׁש אל בּ לבבם אל וינּס וּ  ©¦©£Ÿ©§¤§©¦¨©§©¥¦§¨¨¦§¨Ÿ¤

בּ אֹלהיםיטלנפׁש ם: בּ ּמ דבּ ר:'וידבּ רוּ  ׁש לחן לער� אל היוּ כל הןכ אמרוּ  §©§¨©§©§¥¦¨§£©¥©£Ÿª§¨©¦§¨¥

לעּמ וֹ : ׁש אר יכין אם ּת ת יוּ כל לחם הגם יׁש טפוּ  וּ נחלים מים ויּ זוּ בוּ  צוּ ר ©§¥§¦¨¦¥©¤¤©£Ÿ§¦¦¨§¦©¨©¨¦הכּ ה

יהו�כא ׁש מע בישׂ ראל:�לכן עלה אף וגם ביעקב נ)קה ואׁש  ויּ תעבּ ר ¨¥¨©§Ÿ̈©¦§©¨§¥¦§¨§©£Ÿ§©©¨¨§¦§¨¥

בּ אֹלהיםכב האמינוּ  ֹלא ׁש וּ עתוֹ :'כּ י בּ י בטחוּ  מּמ עלכגוֹלא ׁש חקים ויצו ¦¤¡¦¥¦§¨§¦¨©§©§¨¦¦¨©

ּפ תח: ׁש מים למוֹ :כדודלתי נתן ׁש מים וּ דגן לאכל מן עליהם לחםכהויּ מטר §©§¥¨©¦¨¨©©§¥£¥¤¨¤¡Ÿ§©¨©¦¨©¨¤¤

לשׂ בע: להם ׁש לח צידה איׁש  אכל בּ עזּ וֹ כואבּ ירים וינהג בּ $מים קדים יּס ע ©¦¦¨©¦¥¨¨©¨¤¨Ÿ©©©¨¦©¨¨¦©§©¥§ª

הּקדֹוׁש מהע ּתיק  טל  נֹוטף וי ֹום יֹום  ִֵֵַַַָָָָּכל
אנּפין  ְְִִֵַלזעיר

איש לחם  אכל  כה)אּב ירים [זוהר:(עח, ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

המן פ ' ס"א :)שמות כּ ל ](דף ראה, ◌ָ◌ֵ◌ְֹוּ בא
לזעיר הּק דוֹ ׁש  מהעּת יק טל נוֹ טף ויוֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָיוֹ ם
הּת ּפ וּ חים שׂ דה כּ ל וּ מתבּ רכים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַאנּפ ין,
לאלּ וּ  נׁש ּפ ע טל וּ מאוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים,
קדוֹ ׁש ים, מלאכים נ זּ וֹ נים וּ מּמ נּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מאכלוֹ . כּ פי  ואחד אחד (שםכּ ל ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
איׁש עח) אכל  אבּ ירים מזוֹ ן לחם וּ מא וֹ ת וֹ  , ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

בּ ּמ דבּ ר. ישׂ ראל ׁש מעוֹ ן ,אכל וּ  ר בּ י  אמר ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
וּ מי מּמ נּ וּ , הזּ ה בּ זּ מן נזּ וֹ נים אדם בּ ני ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
בּ ּת וֹ רה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים החברים א לּ וּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵהם?

וליל וֹ ת. מאוֹ תוֹ ימים דּ עּת # על יעלה וכי ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
מּמ ׁש  מזוֹ ן מזוֹ ן אוֹ תוֹ  כּ עין אלּ א ֹלא, ? ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ראה, בּ א ׁש נים. ּפ י  אחד על ׁש 0קוּ ל ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  בּ ּמ ל# ונד בּ קוּ  י שׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ כנסוּ 
זכוּ  אז ה ּק דוֹ ׁש , הר ׁש ם ׁש ל גּ לּ וּ י  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִמ0וּ ם
0היה מּמ ה י וֹ תר  עלי וֹ ן אחר לחם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶלאכל
נכנסוּ  מּמ צרים, כּ ׁש יּ צאוּ  בּ ּת חלּ ה, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה.
ונכנסוּ  זכוּ  וכעת מצּ ה, ׁש נּ קרא ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְללחם
מ ּמ קוֹ ם עליוֹ ן, יוֹ תר אחר לחם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶלאכל

מן  לחם לכם ממטיר  הנני ׁש כּ תוּ ב  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן,
זמן  וּ באוֹ תוֹ  מּמ ׁש . ה0מים מן ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה0מים.
זה. מּמ ק וֹ ם לי שׂ ראל  להם נמצא ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א
מ ּמ קוֹ ם נזּ וֹ נוּ  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים

וּ מהוּ  עלי וֹ ן, י וֹ תר  כּ כּ ת וּ באחר  ז)? (קהלת ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
עלי וֹ ן. יוֹ תר מקוֹ ם בעליה. ּת חיּ ה  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה
חלׁש ה לּמ ה כּ #, אם אלעזר, רבּ י ל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש אר ׁש הרי העוֹ לם, בּ ני מ0אר  יוֹ תר ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַנפׁש ם
להּמ צא נראים יתר  וחזק בּ כח העוֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני

יותר ) יפ (הם לוֹ , אמר ראה,? בּ א ׁש אלּת . ה ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌
בּ אים  הע וֹ לם בּ ני ׁש ל  מז וֹ נוֹ תיהם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
ה-מים  מן  ׁש בּ א מז וֹ ן  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה.

מזוֹ ן והארץ  והוּ א העוֹ לם, כּ ל ׁש ל מזוֹ ן זה , ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מזוֹ ן  ואוֹ תוֹ  ועב. גּ ס מזוֹ ן והוּ א הכּ ל, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶׁש ל
דּ ּק יק, יוֹ תר מז וֹ ן הוּ א מלמעלה, יוֹ תר ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש בּ א
הּמ זוֹ ן  וזהוּ  הדּ ין, ׁש נּ מצא מּמ קוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ א

מּמ צרים. כּ ׁש יּ צאוּ  ישׂ ראל [יותרׁש אכלוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
בּ אוֹ תוֹ דקיק] לישׂ ראל להם ׁש נּ מצא ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַה ּמ זוֹ ן

ׁש מים, ׁש נּ קרא עליוֹ ן מּמ ק וֹ ם בּ ּמ ד בּ ר , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְזמן
לנּ פׁש  יוֹ תר ׁש נּ כנס דּ ּק יק, י וֹ תר  מזוֹ ן  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָהוּ א
לחם ונקרא מהגּ וּ ף , י וֹ תר  ונפרד ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֵמה כּ ל,

◌ִ◌ִ◌ַאבּ ירים.
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מזוֹ ן ה ּמ ז וֹ ן  הוּ א מהכּ ל  עלי וֹ ן היּ וֹ תר ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌
ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים,
וּ נׁש מה, רוּ ח ׁש ל מז וֹ ן ׁש אוֹ כלים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה ,
והיינוּ  כּ לל, הגּ וּ ף מזוֹ ן אוֹ כלים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוֹלא
ונקרא הכּ ל, על נכבּ ד  עלי וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִמּמ ק וֹ ם
מבּ ני  יוֹ תר החברים גּ וּ ף חלּ ׁש  לכן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָחכמה.
כּ לל , הגּ וּ ף מזוֹ ן אוֹ כלים ֹלא ׁש הרי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
מ ּמ קוֹ ם וּ נׁש מה ר וּ ח ׁש ל מזוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ כלים
מזוֹ ן  אוֹ תוֹ  ולכן מהכּ ל. נכבּ ד  עלי וֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָרחוֹ ק
חלקם. אׁש רי  מהכּ ל. י וֹ תר  הדּ ּק יק מן  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַדּ ּק יק
אׁש רי  בעליה. ּת חיּ ה החכמה ׁש כּ תוּ ב ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
הנּ פ ׁש . בּ מזוֹ ן להזּ וֹ ן ׁש יּ כוֹ ל הגּ וּ ף ׁש ל  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶחלקוֹ 
אבל  הוּ א . כּ # ודּ אי אלעזר, רבּ י  לוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

אלוּ  מזוֹ נוֹ ת נמצאים  אי# הזּ ה אמרבּ זּ מן ? ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
וזהוּ  ראה, בּ א ׁש אלּת . ׁש יּ פה ודּ אי  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַלוֹ ,
כּ ל  ׁש ל מזוֹ ן הוּ א ראׁש וֹ ן מזוֹ ן הדּ בר, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵבּ רוּ ר 
וה וּ א וארץ, מ0מים  ׁש בּ א אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

הגּ וּ ף  הכל )מזוֹ ן עליוֹ ן (של י וֹ תר  ׁש ה וּ א  מזוֹ ן . ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
מ ּמ קוֹ ם וּ בא דּ ּק יר, י וֹ תר  ׁש הוּ א אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
מזוֹ ן  וזהוּ  צדק, ׁש נּ קרא ׁש ר וּ י , ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הדּ ין 
לעני , ׁש ּמ ׁש לים  מי - הדּ בר וסוֹ ד ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהעניּ ים.
וסוֹ ד  צדקה, ונעשׂ ה אחת אוֹ ת ל וֹ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש לים

- יא)זה גּ מילוּ ת(משלי  חסד. איׁש  נפ ׁש וֹ  גּ מל ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
והׁש לים ׁש רוּ י, בּ דין ׁש הרי מׁש מע, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲחסדים 

רחמים. הוּ א אז חסד , עליוֹ ן לוֹ  יוֹ תר מזוֹ ן ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
ה  מּמ קוֹ ם מאלּ ה, ונכ בּ ד  עלי וֹ ן מז וֹ ן  וּ א ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

והוּ א  מכּ לּ ם, דּ ּק יק וה וּ א ׁש מים, ◌ְ◌ָ◌.◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  חוֹ לים. ׁש ל  מא)מזוֹ ן  ה'(תהלים ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

הפכ ּת  מׁש כּ ב וֹ  כּ ל  דּ וי ערשׂ  על  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיסעד נּ וּ 
מ-וּ ם  הּט עם? מה דּ וקא. ה' ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבחלי וֹ .
בּ א וֹ תוֹ  אלּ א נזּ וֹ נים אינם הלּ ל וּ  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הח וֹ לים

מּמ ׁש  הוּ א  בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ודם ..ׁש ל חלב [ומהו, ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
שכתוב מה )זהו  וזהו(יחזקאל ודם . חלב לי להקריב

ועליון , נכבד והוא  שמים, שנקרא ממקום  מזון 

מהכל] .דקיק

ׁש ל מזוֹ ן  מזוֹ נוֹ ת זהוּ  ונכבּ ד  קד וֹ ׁש  עליוֹ ן ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
מקוֹ ם ׁש ל מזוֹ ן  והוּ א וּ נׁש מוֹ ת, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְרוּ חוֹ ת

עליוֹ ן, ה')רחוֹ ק  נועם שנקרא מקום .(מאותו ָ◌ֶ◌ְ◌
החברים מזוֹ ן הוּ א מהכּ ל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהנּ כבּ ד 
ׁש בּ א מזוֹ ן והוּ א בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים

זה מ ּמ ק וֹ ם הּט עם מה עליוֹ נה . ?מחכמה ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
עלי וֹ נה, מחכמה יצאה ׁש ּת וֹ רה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
בּ ע ּק ר נכנסים בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תם
מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  בּ א מזוֹ נם ולכן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָׁש ר ׁש יה,
יד וֹ . ונׁש ק אלעזר  רבּ י בּ א עליוֹ ן. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָקדוֹ ׁש 

הלּ ל וּ אמר, בּ דּ ברים ׁש עמדּת י חלקי !א ׁש רי  ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ימים  בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים הצּ דּ יקים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי
וּ בעוֹ לם  הזּ ה בּ עוֹ לם להם ׁש זּ וֹ כים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְולילוֹ ת,

ׁש כּ תוּ ב הבּ א  ל ), ואר #(דברים חיּ י# הוּ א כּ י ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌
◌ֶ◌ָימי#.

הּׁשרת ּמלאכי  ּכמֹו - נקּיּות צריכה ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָאכילה
ְְַָלמעלה

איׁש לחם אכל כה)אּב ירים חדש:(עח, [זוהר ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

רות  ק"ה :)מדרש ידים](דף  נטילת - ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵׁש נית
הּט עם מה אכילה, ׁש אכילהקדם  מ0וּ ם ? ֶֹ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

ה0רת ׁש ּמ לאכי כּ מוֹ  נקיּ וּ ת , ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְצריכה
מהוּ  סבא , המנ וּ נא רב אמר ׁש כּ # ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.

עח)0כּ תוּ ב  איׁש (תהלים אכל  אבּ ירים -לחם ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יּ וֹ צא מה אוֹ כלים. ה0רת ׁש ּמ לאכי ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהלּ חם

אוֹ כלים ?מזּ ה ה -רת מלאכי  מה אלּ א  ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
כּ ן  ישׂ ראל אף  - וּ בנקיּ וּ ת  וּ בטהרה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌ִבּ קד-ה
ׁש כּ ת וּ ב וּ בטהרה, בּ קד -ה לאכל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְצריכים 

יא) ראׁש וֹ נים.(ויקרא  מים אלּ וּ  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתק דּ ׁש ּת ם.
כּ י  אחר וֹ נים. מים  אלּ וּ  - קדׁש ים ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִוהייתם
בּ ר כּ ת זוֹ  - ה' אני  ט וֹ ב. ׁש מן זה - ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָקדוֹ ׁש 

IIתהלים IIזוהר 
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כּ נף:כזתימן: עוֹ ף יּמ ים וּ כחוֹ ל ׁש אר כּ עפר עליהם מחנהוּ כחויּ מטר בּ קרב ויּ ּפ ל ¥¨©©§¥£¥¤¤¨¨§¥§©¦¨¨©©¥§¤¤©£¥

למׁש כּ נתיו: להם:כטסביב יבא ותאותם מאד ויּ שׂ בּ עוּ  זרוּ ל ויּ אכלוּ  ֹלא ¨¦§¦§§Ÿ¨©Ÿ§©¦§§§Ÿ§©£¨¨¨¦¨¤¨

בּ פיהם: אכלם עוֹ ד אֹלהיםלאמּת אותם ויּ הרג'ואף בהם עלה ¦©£¨¨¨§¨§¦¤§©¡¦¨¨¨¤©©£Ÿ

הכריע: ישׂ ראל וּ בחוּ רי האמינוּ לבבּ מׁש מנּ יהם וֹלא עוֹ ד חטאוּ  זאת בּ כל §¦§©¥¤©¥¦§¨¥¦§¦©§¨Ÿ¨§§¤¡¦

בּ בּ הלה:לגבּ נפלאוֹ תיו: ׁש נוֹ תם וּ  ימיהם בּ הבל וׁש בוּ לדויכל וּ דרׁש וּ הוּ  הרגם אם §¦§§¨©§©©¤¤§¥¤§¨©¤¨¨¦£¨¨§¨§¨

אל: אֹלהיםלהוׁש חרוּ  כּ י גּ אלם:'ויּ זכּ רוּ  עליוֹ ן ואל ויפּת וּ הוּ לוצוּ רם §¦£¥©¦§§¦¡¦¨§¥¤§Ÿ£¨©§©

לוֹ : יכזּ בוּ  וּ בלׁש וֹ נם בּ בריתוֹ :לזבּ פיהם נאמנוּ  וֹלא עּמ וֹ  נכוֹ ן ֹלא ולבּ ם §¦¤¦§¨§©§§¦¨¨¦§¤¤§¦§¦

ׁש כּ ל  והתקדּ ׁש ּת ם, אוֹ מרים. וכ; ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּמ ז וֹ ן.
נדמה וּ בנק יּ וּ ת, וּ בטהרה בּ קד0ה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָהאוֹ כל

קדוֹ ׁש ים. ׁש הם ה0רת כּ י למלאכי וׁש כּ תוּ ב  ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
בּ בר כּ ת כּ וּ נה ׁש צּ רי # מלּמ ד ה', אני  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָקדוֹ ׁש 
ידים, נטילת בּ ֹלא האוֹ כל  וכל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּמ ז וֹ ן.

אוֹ מרת היא מה וה0כינה טמא. ?אכילתוֹ  ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
כג ) ואל (משלי  עין רע לחם את ּת לחם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאל 

הּט עם מה למטעּמ תיו. ׁש יּ ׁש ּת תאו  מ0וּ ם ? ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
וכל  הרע. עין וּ ׁש מ וֹ  בּ עוֹ לם, ּפ רענוּ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ִמדּ ת
ׁש ל  הּמ דּ ה א וֹ ת ּה  ידים, נטילת בּ ֹלא ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָהאוֹ כל
הּמ אכל  אוֹ תוֹ  וכל  עליו. ׁש וֹ רה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3ּפ רענוּ ת

עין. רע לחם  נקרא הוּ א ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה 

סבא,ׁש ּכ   המנוּ נא רב מדּ וֹ ת אמר ׁש ּת י  ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אחת  אדם, ׁש ל  ׁש לחנ וֹ  על  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌.◌ַ◌ְעוֹ מדוֹ ת
מקדּ ׁש  כּ ׁש האדם רע. מדּ ת  ואחת טוֹ ב , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִמדּ ת 
ׁש לחנוֹ  זהוּ  אוֹ מרת: טוֹ ב מדּ ת וּ מבר !, ◌ָ◌ְ◌.◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָידיו
על ידיה וּ מ נּ יחה הוּ א. בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל

אּת ה  עב דּ י  לוֹ : וא וֹ מרת ׁש ל רא ׁש וֹ  עבדּ וֹ  , ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  א ּת ה, מט )מקוֹ ם ויּ אמר(ישעיה ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌

אתּפ אר. בּ # אׁש ר  ישׂ ראל אּת ה עב דּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִלי
מדּ ת וא וֹ כל, ידיו את מקדּ ׁש  אדם  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כׁש אין

ה וּ א ׁש לּ י  זה אוֹ מרת: עליו רע ׁש וֹ רה מ יּ ד ! ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רע  לחם נקרא וּ מאכל וֹ  אוֹ תוֹ , ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ מטּמ אה
ׁש זּ ּמ ן  אחד בּ איׁש  בּ בבל, היה מעשׂ ה ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָעין.
נטל  ׁש ֹּלא אוֹ תוֹ  ראה לאכל . העני  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶאוֹ תוֹ 

והל# מה0לחן קם העני  א וֹ ת וֹ  ואכל. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָידיו
ואכל  בּ מקוֹ מ# ׁש ב ל וֹ : ואמר לוֹ  קרא !לוֹ . ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֹ

ע ּמ #, אכל ׁש אני  וׁש ל וֹ ם חס  לוֹ : ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר
כּ תוּ ב כג )ׁש עלי# לחם(משלי  את ּת לחם אל ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש ּמ אכל# א לּ א עוֹ ד , וֹלא וכוּ ', עין ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַרע 
וכתוּ ב יא)טמא, בּ הם(ויקרא תּט ּמ אוּ  ו ֹלא ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רע  רוּ ח עליו ׁש 0וֹ רה מי  ׁש כּ ל בּ ם. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונטמתם 
ל ּה  ׁש אין סתוּ מה, טמאה מקבּ ל ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעין,
חכמים, לפני הּמ עשׂ ה בּ א כּ לל. ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְּפ תיחוּ ת
רבּ י  בּ כה זוּ זים. מאה העני לאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְונתנוּ 

י שׂ ראל  אׁש ריכם ואמר , אׁש ריכםחגּ י ! ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
וּ בּמ צווֹ ת בּ ּת וֹ רה  העני ,עוֹ סקים וּ מה ! ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

וֹלא עצמ וֹ , וׁש מר מעיו, ועצר רעב, ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
טוֹ ב  שׂ כר  כּ ּמ ה - אד וֹ נוֹ  לכבוֹ ד אלּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָחׁש ׁש 

בּ ּת וֹ רה. ׁש עוֹ סקים למי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָעתיד 

הּפה ּובדבר ּבּדּבּור ּתל ּוי ּוברכה ּתפּלה  ׁשל  ְְְִִִִֶֶַַַָָָָּיח ּוד

ולּב ם ויפ ּת וּ הוּ  לוֹ  יכזּ בוּ  וּ בלׁש וֹ נם ּב פיהם ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

עּמ וֹ  נכוֹ ן לו )ֹלא פ ':(עח, חדש [זוהר ָ◌ִ◌

ס"א .)בהר כ וּ ',](דף ה ' ו)וידבּ ר  כּ ה(במדבר  ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֹ
וּ ראה בּ א ּת פלּ תוֹ תברכ וּ . סיּ ם ׁש -"ץ כּ יון  , ְ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לכוּ ן  ודּ אי  צרי! כּ הנים , בּ רכּ ת לבר! ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָוּ בא
הּק דוֹ ׁש  העם את  לבר! הלּ ב  .בּ רצוֹ ן ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

היּ ח וּ ד , קׁש ר את ק וֹ ׁש ר  וּ בדבּ וּ ר ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ מעשׂ ה
עליוֹ נים מתבּ רכים  יד וֹ  ׁש על ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְויּמ צא
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חמתוֹ :לח כּ ל יעיר וֹלא אּפ וֹ  להׁש יב והרבּ ה יׁש חית וֹלא עוֹ ן יכּפ ר רחוּ ם ¨£¨¦¨§©¦¨§¨§¦§¦§©§¨¥©§©§והוּ א

לוֹ מר ה0"ץ לוֹ  צרי # ואז ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים.
- ויׁש מר# ההיכל, כּ לּפ י - ה' ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְיברכ#
ׁש ל  ח וּ ט  להמׁש י # ימינ וֹ , לצד ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת כּ ל 
כּ # ואחר  בּ ראׁש וֹ נה. הּק דוֹ ׁש  העם על ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶחסד
אלי# ּפ ניו ההיכל . כּ ל ּפ י ה' יאר ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹיאמר 
בּ ימין, ליחד שׂ מאלוֹ , לצד ויסּת כּ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌3◌ִויחנּ ךּ ,
היּ מין. מצּ ד  הוּ א ה בּ רכה  ׁש ּמ קוֹ ר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
נזק  ואין מסּת לּ ק , שׂ מאל ׁש ל  הצּ ד כּ ל  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְואז
ל# וישׂ ם אלי # ּפ ניו ה' י7א ואז, ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל .

ׁש למה. תפ לּ ה וזוֹ הי  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָׁש לוֹ ם,

בּ לב א וֹ י  אד וֹ נוֹ  את לפּת וֹ ת ׁש בּ א למי ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְל וֹ 
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ׁש לם, ברצוֹ ן וֹלא ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָרחוֹ ק

עח) יכ זּ ב וּ (תהלים וּ בל ׁש וֹ נם בּ פיהם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַויפּת וּ הוּ 
עּמ וֹ  נכוֹ ן  ֹלא ול בּ ם הצּ בּ וּ ר,לוֹ  ׁש ליח  וזהוּ  . ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌

כּ די  שׂ מאלוֹ , בּ צד בּ ראׁש וֹ נה ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תבּ וֹ נן
יׁש  ידוֹ  ועל בּ ראׁש וֹ נה, הדּ ין צד  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעוֹ רר

ק0וּ ר . וֹלא ּת פלּ ה ּפ ר וּ ד  ׁש ל ׁש ה יּ חוּ ד  ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הּפ ה  וּ בדבר  בּ דּ בּ וּ ר ּת לוּ י והכּ ל וּ ברכה , ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֹ

את מכּ יר  ׁש ֹּלא  וּ מי  הּמ עשׂ ה. בּ עּק ר  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָּת לוּ י
ואם עבוֹ דה. עב וֹ דתוֹ  אין הּמ עשׂ ה, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִעּק ר
מקוֹ ם נמצא ֹלא בּ דּ בּ וּ ר , הּמ עשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵּפ וֹ גם
ּת פ לּ ה, ּת פלּ תוֹ  ואין בּ רכה, בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש רוֹ ת
אוֹ י  וּ למּט ה. למעלה האי ׁש  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונפגּ ם
עבוֹ דת ּת פלּ תוֹ , ׁש ּפ וֹ גם האיׁש  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלאוֹ תוֹ 

כּ תוּ ב עליו א)ר בּ וֹ נוֹ . לרא וֹ ת(ישעיה תבאוּ  כּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌
ֹלא וגוֹ ', הביא תוֹ סיפוּ  ֹלא חצרי רמס  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ְכוּ ',

ועצרה. און ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַאוּ כל

ח ּבלה מלאכי ּכּמה ׁשלמה  אינּה ּתפּלה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָאם
אחריה ְֲִֶַָרֹודפים

וגו'והוּ א עון יכּפ ר לח)רחוּ ם [זוהר:(עח, ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

בראשית  פ ' כג :)ח"א  אינ ּה ](דף  ּת פלּ ה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְואם 
רוֹ דפים ח בּ לה מלאכי  כּ ּמ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה,

ׁש  כּ מוֹ  א)נּ אמראחריה, רדפיה(איכה כּ ל ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌
מתּפ לּ לים ולכן הּמ צרים, בּ ין  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִה7יגוּ ה

עח) עון (ּת הלּ ים  יכּפ ר רחוּ ם זהוהוּ א  - ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
נח ׁש . ׁש הוּ א יׁש חית סמא"ל  זהוֹלא - ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

אף. זה - אּפ וֹ  להׁש יב והרבּ ה ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש חית.
ׁש ֹּלא כּ די חמה, זוֹ  - חמתוֹ  כּ ל יעיר ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוֹלא
חבּ לה מלאכי וכּמ ה ה ּת פ לּ ה. אחר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִירדּ פוּ 
וּ תל וּ יים הם, ממנּ ים ׁש בעה מהם. ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְּת לוּ יים
הם ורקיע רקיע וּ בכל ׁש בעים, ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵמהם
אלפים עשׂ רת מהם  וּ תל וּ יים ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמקטרגים,
ׁש ל  בּ עּט וּ ף ׁש למה עוֹ לה ּת פלּ ה ואם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִר בּ וֹ א.
נאמר והזּ רוֹ ע, הראׁש  על וּ תפלּ ין ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

כח)בּ הם ׁש ם(דברים כּ י הארץ עּמ י  כּ ל  ורא וּ  ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
ה' ׁש ם מּמ ךּ . ויראוּ  עלי # נקרא ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיהו"ה
ׁש רוֹ אה וּ מי  ראׁש . ׁש ל  תפלּ ין ׁש היא ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה
אדנ"י  ׁש היא בּ ּת פלּ ה הראׁש  על יהו"ה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ֵׁש ם

ׁש כּ תוּ ב (יהו"ה) זהוּ  בּ וֹ רחים. כּ לּ ם מיּ ד ,ִ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
צא) וגוֹ '.(תהלים אלף מצּ דּ # ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִי ּפ וֹ ל

הּגד ֹול לר ׁשע אפיל ּו ּגיהּנֹום  ּדין אין ְֲִִִֵֵַַָָָָָּבׁשּבת
ּתמיד ׁשּבת  ׁשחּלל רׁשע ּכן אם אּלא ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבי ֹותר

תרומה  פ' ח "ב קנ"א .)[זוהר ׁש בּ ת](דף  ערב  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל
בּ כל  הוֹ לכים ה כּ ר וֹ זים ה יּ וֹ ם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תקדּ ׁש 
דיני  הס ּת לּ קוּ  הגּ יהנּ ם: מדוֹ רי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם
והיּ וֹ ם בּ א, הּק ד וֹ ׁש  הּמ ל# ׁש הרי  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים,
וּ מיּ ד  הכּ ל. על מגן והוּ א ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתק דּ ׁש ,
מנוּ חה. לרׁש עים וי ׁש  הדּ ינים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת לּ קים
דינים בפרהסיא , ומועדים שבתות מחללי  אותם  (וכל

מעליהם) שלאמסתלקים  ומזלות כוכבים  עובדי  (ואפלו

כרחם) בעל שומרים שם ומועדים, שבתות לשמר  נצטוו
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אלּ ה  מעל  ׁש וֹ ככת ֹלא הגּ יהנּ ם אׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל
לעוֹ למים  ׁש בּ ת ׁש מר וּ  רׁש עי ׁש ֹּלא וכל , ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

אלּ ה 0וֹ נים מה עליהם: ׁש וֹ אלים ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲֹ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ יהנּ ם
ׁש ל  הרׁש עים מכּ ל מנוּ חה להם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין

להם:?כּ אן  מ ׁש יבים הדּ ין בּ עלי ואוֹ תם ! ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בּ ר וּ # בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש כּ פרוּ  הרׁש עים הם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵאלּ ה
ׁש ֹּלא מ0וּ ם  הּת וֹ רה. כּ ל על  ועבר וּ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְהוּ א

אין  לכן ׁש ם, ׁש בּ ת מנוּ חהׁש מרוּ  להם ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
יוֹ צאים הרׁש עים אוֹ תם וכל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.
ולרא וֹ ת ללכת  ר ׁש וּ ת להם ונ ּת נת  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמּמ ק וֹ מם ,
סנטריא"ל  ׁש 0מוֹ  אחד וּ מלא# ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם.
ׁש לּ הם ה גּ וּ ף אוֹ תוֹ  את וּ מוֹ ציא ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵהוֹ ל#
ור וֹ אים הר ׁש עים, לעיני ל גּ יהנּ ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכניס וֹ 
אין  ולנּ ׁש מה תוֹ לעים , ׁש ּמ עלה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶאוֹ תוֹ 
הרׁש עים אוֹ תם  וכל הגּ יהנּ ם. בּ א ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְמנוּ חה
וּ מכריזים הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  את ס וֹ בבים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש 0ם
לכבוֹ ד  חׁש ׁש  ׁש ֹּלא הרׁש ע ּפ לוֹ ני  זהוּ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָעליו:
בּ כל  וכפר ה וּ א , בּ רוּ # בּ ּק דוֹ ׁש  וכפר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִר בּ וֹ נוֹ ,

לוֹ  אוֹ י  כּ לּ ּה . וֹלאהּת וֹ רה נברא ׁש ֹּלא טוֹ ב ! ַ◌ָ◌3◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
הזּ וֹ  ולבּ וּ ׁש ה הזּ ה לדּ ין ׁש כּ תוּ ב יבא זה וּ  ! ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

סו) האנׁש ים(ישעיה  בּ פגרי וראוּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְויצאוּ 
וא 0ם תמוּ ת ֹלא ת וֹ לעּת ם כּ י  בּ י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַהּפ ׁש עים
כּ י  בּ שׂ ר . לכל דראוֹ ן  והי וּ  תכ בּ ה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹלא
ֹלא וא0ם הגּ וּ ף. מן - תמוּ ת ֹלא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַתוֹ לעּת ם
בּ שׂ ר לכל  דראוֹ ן והיוּ  הנּ ׁש מה. מן - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִתכבּ ה
ׁש ל  העוֹ לם ר ׁש עי ׁש כּ ל עד ראוֹ ן, די  והי וּ  -ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

הזּ וֹ . לראיּ ה דּ י  יאמר וּ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָׁש ם

אמר ,רבּ י ׁש -בּ ת יוֹ סי מ-וּ ם זה, כּ ! ודּ אי  ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
היא  והּת וֹ רה הּת וֹ רה, כּ ל כּ נגד ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִהיא
הרי הּת וֹ רה , א ׁש  על ׁש עברוּ  מ-וּ ם - ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵאׁש 
מעליהם  ׁש וֹ כ! ׁש ֹּלא דּ וֹ לק, הגּ יהנּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵאׁש 

לאחרלעוֹ למים . יהוּ דה, ר בּ י אמר  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וּ מחזיר מלא # אוֹ ת וֹ  בּ א ׁש בּ ת, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ וֹ צאת

לצדּ וֹ  זה ׁש ניהם, ונדּ וֹ נים לקבר וֹ , גוּ ף ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
על  ק יּ ם ׁש הגּ וּ ף בּ ע וֹ ד זה וכל לצדּ וֹ . ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
לגּ וּ ף  אין נתעכּ ל, ׁש הגּ וּ ף  כּ יון ׁש הרי ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌3בּ ריוֹ ,
ה וּ א בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  הלּ לוּ , הדּ ינים כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶאת

בּ וֹ , חמתוֹ כּ תוּ ב כּ ל  יעיר  רׁש עי וֹלא כּ ל . ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
איבריו  בּ כל ׁש לם ׁש הגּ וּ ף  בּ עוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
אחד  לכל ורוּ ח, גּ וּ ף  נדּ וֹ נים הּק בר , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ תוֹ #
דּ ין  נתעכּ ל, ׁש הגּ וּ ף כּ יון לוֹ . כּ ראוּ י ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִדּ ין 
וּ מי  יוֹ צא. לצאת, ׁש צּ רי # מי  ׁש וֹ כ #. ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָהר וּ ח
להם י ׁש  מנוּ חה, עליהם להי וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי#
ּת חת ואפר עפר  להיוֹ ת ׁש צּ רי # וּ מי ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְמנוּ חה.
לוֹ  כּ ראוּ י ואחד אחד  כּ ל  הצּ דּ יקים, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַרגלי
בּ ין  להם, טוֹ ב כּ ּמ ה  ולכן לוֹ . ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה
דּ בוּ ק  גּ וּ פם להיוֹ ת לר ׁש עים, בּ ין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים 
קר וֹ ב  לזמן העפר  בּ תוֹ # וּ להרקב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ 
כּ די  רב, זמן אוֹ תוֹ  כּ ל בּ קיּ וּ ם להיוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

ּת מיד ורוּ ח ונפׁש  גּ וּ ף יוםלדוּ ן ׁש הרי )(בכל . ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
לוֹ  ׁש אין בּ עוֹ לם  וצדּ יק צ דּ יק כּ ל ל# ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵאין
הממ נּ ה מלא# ׁש אוֹ תוֹ  מ0וּ ם הּק בר, ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִדּ ין 
בּ כל  אוֹ תוֹ  ודן הגּ וּ ף על עוֹ מד  הּק ברים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַעל
כּ ּמ ה אחת על  - כּ # לצּ דּ יקים אם  וי וֹ ם. ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָיוֹ ם
ונבלה נרקב  ׁש הגּ וּ ף וּ בזמן לר ׁש עים. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה
לאוֹ תם ּפ רט  מהכּ ל, ׁש וֹ כ # הדּ ין הרי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶבּ עפר,
ראוּ יים ׁש הם העוֹ לם ׁש ל העּמ וּ דים  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲחסידים
עליוֹ ן  מק וֹ ם לאוֹ תוֹ  נׁש מתם ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת 

בּ עוֹ לם. הם וּ מעּט ים  להם, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ראוּ י 

רח ּום וה ּוא ּתּקנת – ּגיהּנֹום  ּדין י ׁש ְִִֵֵֵַַַַָָאימתי
ט ֹובים ּבּימים א ֹות ּה א ֹומרים אין ּומּדּוע –ְִִִֵַַַָָ

רות  מדרש חדש  צ"ו:)[זוהר ממנּ ים](דף  ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ְוּ ׁש ֹלשה
והם: דוּ מה. ידי מ ּת חת בּ גּ יהנּ ם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְׁש וֹ לטים 
ממנּ ים האחרים וכל  חמה. אף, ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש חית,
וׁש בים, רצים הממנּ ים אוֹ תם וכל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַּת ח ּת ם.

IIתהלים IIזוהר 
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יׁש וּ ב:לט וֹלא הוֹ ל� רוּ ח הּמ ה בשׂ ר כּ י יעציבוּ הוּ מויּ זכּ ר בּמ דבּ ר ימרוּ הוּ  כּ ּמ ה ©¦§Ÿ¦¨¨¥¨©¥§¨©¨©§©¦§¨©£¦

אוֹ תם וכל רׁש עים. ׁש ל  נפ ׁש וֹ תם בּ ם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְודנים
מרעיׁש ים כּ לּ ם חבּ לה, מלאכי  ׁש ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִכּ ּת וֹ ת
וקוֹ ל  בּ רקיע. קוֹ לם ונׁש מע ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵגּ יהנּ ם,
וי  וי ואוֹ מרים: צוֹ וחים בּ גּ יהנּ ם !הר ׁש עים ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ה0ֹלׁש ה אלּ וּ  כּ ל ועל עליהם. מרחם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְואין
ח בּ לה, מלאכי ׁש ל  כּ ּת וֹ ת ׁש אר עם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌3◌ְממ נּ ים,
הכּ תוּ ב  עליהם  אמר גּ יהנּ ם, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ רעיׁש ים 

סו) קוֹ ל (ישעיה מהיכל ק וֹ ל מעיר ׁש אוֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָק וֹ ל
ׁש ֹלׁש ה כּ נגד  לאיביו. גּ מוּ ל מׁש לּ ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְה'
ימי  כּ ל ׁש 0וֹ לטים הלּ ל וּ , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמׁש חיתים
הלּ ילה, כּ ל ערבית , ּת פלּ ת  מזּ מן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0בוּ ע.

אׁש ר  לאוֹ תם כט )דּ נים במחׁש #(שם  היה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
על  הרהוּ רים וּ מהרהרים וגוֹ ', ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם

הכּ תוּ ב  אמר  ועליהם (שם)מ ׁש כּ בוֹ תם. ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
וגוֹ '. מע שׂ יהם במחׁש # ב )והיה הוֹ י (מיכה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

וגוֹ '. מׁש כּ בוֹ תם על רע וּ פעלי  און ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹחׁש בי

כּ לּ ם. על בּ יּ וֹ ם גּ וֹ מרים ׁש התחילוּ , ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
בּ גּ יה נּ ם בּ רׁש עים הדּ ין התחלת ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲאבל
ליל וֹ ת, נקראים  זה ועל  הלּ ילה. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִמ0ּת ח ׁש #

ׁש נּ אמר  ג )כּ מוֹ  ואמר(שיר  בּ לּ ילוֹ ת. מּפ חד ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
גּ יהנּ ם. ׁש ל מּפ חדּ ּה  אלכּ סנדּ ראי, ֹ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַר בּ י
ימי  כּ ל ערבית בּ תפלּ ת ּת ּק נוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ לפיכ;

עון ה0בוּ ע , יכּפ ר רחוּ ם כּ י והוּ א על  . ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש ע  הרׁש עיםמאוֹ ת ּה  את דּ נים ׁש ּת חׁש #, ה  ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מׁש חית ׁש הם  ה ּמ ׁש חיתים, ידי  על  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַבּ גּ יהנּ ם
וה וּ א ׁש ל  בּ זה  נכללים  וכלּ ם וחמה. ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאף

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  מׁש חית, עח)רחוּ ם. ו ֹלא (תהלים  ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
א ּפ וֹ .יׁש חית  לה ׁש יב והרבּ ה ׁש כּ תוּ ב אף, . ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב חמתוֹ חמה, כּ ל יעיר .וֹלא  ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌
החל  בּ ימי  רח וּ ם והוּ א לוֹ מר ּת ּק נוּ  ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ לפיכ#
מסּת לּ ק  ׁש בּ ת, ׁש נּ כנס  ׁש כּ יון בּ ׁש בּ ת. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְוֹלא

יׁש  בּ גּ יהנּ ם  והרׁש עים הע וֹ לם, מן ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ין
אינם חבּ לה  וּ מלאכי  מנוּ חה, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם

היּ וֹ ם. ׁש ּק דּ ׁש  מ 0עה עליהם ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְׁש וֹ לטים

וה וּ אועל ׁש בּ ת בּ ערב אוֹ מרים אין כּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌
ח בּ לה. מלאכי  יתעוֹ רר וּ  ׁש ֹּלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַרחוּ ם,
מל# ׁש ל  כבוֹ ד וֹ  מ ּפ ני אסוּ ר הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוּ לפיכ#
ׁש כּ בר להוֹ ר וֹ ת  בּ ׁש בּ ת, הר ׁש עים על ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַהּמ גן 
ר ׁש וּ ת אין  וּ כבר הע וֹ לם, מן הדּ ין ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנסּת לּ ק
את מלקה ׁש היה לׁש וֹ מר לחבּ ל. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַלמחבּ לים
ושׂ ם עליהם, להגן ה ּמ ל # בּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים.
מי  הּמ ל#, לפני  ׁש עוֹ מד  כּ יון לפניו. ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 
ׁש ל  קלוֹ נוֹ  זה האין בּ ּמ לכוּ ת, ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ פחידם

אתהּמ ל# נוֹ טל  ה0בּ ת , הוּ א הּמ ל# כּ # ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
וכל  עליהם , וּ מגן לפניו, הגּ יהנּ ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִר ׁש עי
מי  הּמ ל#. מלּ פני מעברים ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0וֹ מרים
אוֹ תם, וּ מפחיד הּמ ל# לפני רצוּ עה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ טל

הּמ ל# ׁש ל קלוֹ נוֹ  הוּ א הדּ ין האין והוּ א ? ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌
י שׂ ראל . ע ּמ וֹ  ׁש וֹ מר לוֹ מר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין

ולא העֹולם  מן ל ֹו ׁשּיל ְך ׁשּגֹורמים מי  להם ְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹא ֹוי 
ה ּתֹורה את ׁשעֹוׂשים הם ׁשא ּלּו לעֹולם ְִֵֵֶֶֶַָָָי ׁשּוב 
ה ּקּבלה ּבחכמת  לה ׁשּתּדל  רֹוצים ולא  ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹי ּבׁשה

י ׁש וּ בויּ ז ּכ ר  ו ֹלא הוֹ ל   רוּ ח  הּמ ה בשׂ ר ּכ י ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

לט) תקונא:(עח, הזוהר תיקוני  - [זוהר

עג :)תלתין  תורה](דף ורוּ חזוהר ה0ני, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהנּ תיב
זּ ה מה הּמ ים. ּפ ני על  מרחפת ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהי"ם

י וֹ רדתורוּ ח ׁש ה0כינה בּ זמן בּ ודּ אי אלּ א  ? ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
אוֹ תם על  נוֹ ׁש בת ה זּ וֹ  הרוּ ח  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַלגּ לוּ ת,
ׁש ה0כינה מ0וּ ם בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס קים
קוֹ ל , נעשׂ ית הזּ וֹ  והר וּ ח בּ יניהם, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת
ׁש 0נה י ׁש נים אוֹ תם כּ #: ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְותאמר
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התווּ :מאבּ יׁש ימוֹ ן: ישׂ ראל ׁש  וּ קדוֹ  אל וינּס וּ  ׁש וּ בוּ  יוֹ םמבויּ  ידוֹ  את זכרוּ  ֹלא ¦¦©¨©§©¥§¦§¨¥¦§¨§¤¨

צר: מנּ י ּפ דם צען:מגאׁש ר בּ שׂ דה וּ מוֹ פתיו אתוֹ תיו בּ מצרים שׂ ם אׁש ר £¤¨¨¦¦¨£¤¨§¦§©¦Ÿ¨§¨¦§¥Ÿ©

יׁש ּת יוּ ן:מד בּ ל ונזליהם יאריהם לדם ויּ אכלםמהויּ הפ� ערב בּ הם יׁש לּ ח ©©£Ÿ§¨§Ÿ¥¤§Ÿ§¥¤©¦§¨§©©¨¤¨Ÿ©Ÿ§¥

וּת ׁש חיתם: לארבּ ה:מווּ צפרדּ ע ויגיעם יבוּ לם לחסיל גּ פנםמזויּ ּת ן בּ בּ רד יהרג §©§¥©©©§¦¥©¦¥¤¨¦§¨¦¦¨¨©§¤©£Ÿ©¨¨©§¨

בּ חנמל: לרׁש פים:מחוׁש קמוֹ תם וּ מקניהם בּ עירם לבּ רד בּ םמטויּ סגּ ר יׁש לּ ח §¦§¨©£¨©©©§¥©¨¨§¦¨¦§¥¤¨§¨¦§©©¨

רעים: מלאכי מׁש לחת וצרה וזעם עברה אּפ וֹ  חשׂ �נ חרוֹ ן ֹלא לאּפ וֹ  נתיב יפלּ ס £©¤§¨¨©©§¨¨¦§©©©§£¥¨¦§©¥¨¦§©¨©

הסגּ יר: לדּ בר וחיּ תם נפׁש ם אוֹ ניםנאמּמ ות ראׁש ית בּ מצרים בּ כוֹ ר כּ ל ויּ � ¦¨¤©§¨§©¨¨©¤¤¦§¦©©¨§§¦§¨¦¥¦¦

חם: בּ ּמ דבּ ר:נבבּ אהלי כּ עדר וינהגם עּמ וֹ  כּ צּ אן פחדוּ נגויּ ּס ע וֹלא לבטח ויּ נחם §¨¢¥¨©©©©Ÿ©©§©£¥©¥¤©¦§¨©©§¥¨¤©§¨¨

היּ ם: כּ ּס ה אוֹ יביהם ימינוֹ :נדואת קנתה זה הר קדׁש וֹ  גּ בוּ ל אל ויגרׁש נהויביאם §¤§¥¤¦¨©¨©§¦¥¤§¨§©¤¨§¨§¦©§¨¤

ישׂ ראל: ׁש בטי בּ אהליהם ׁש כּ ן ויּ  נחלה בּ חבל ויּ ּפ ילם גּ וֹ ים וינּס וּ נומּפ ניהם ¦§¥¤¦©©¦¥§¤¤©£¨©©§¥§¨¢¥¤¦§¥¦§¨¥©§©

אֹלהים את ׁש מרוּ :'ויּ מרוּ  ֹלא ועדוֹ תיו כּ אבוֹ תםנזעליוֹ ן ויּ בגּ דוּ  ויּ ּס גוּ  ©©§¤¡¦¤§§¥¨¨¨©¦Ÿ©¦§§©£¨

רמיּ ה: כּ קׁש ת יקניאוּ הוּ :נחנהּפ כוּ  וּ בפסיליהם בּ במוֹ תם ׁש מענטויּ כעיסוּ הוּ  ¤§§§¤¤§¦¨©©§¦§¨¨¦§¦¥¤©§¦¨©

בּ ישׂ ראל:'אֹלהים מאד ויּ מאס ׁש כּ ןסויּ תעבּ ר אהל ׁש לוֹ  מׁש כּ ן ויּ ּט ׁש  ¡¦©¦§©¨©¦§©§Ÿ§¦§¨¥©¦Ÿ¦§©¦Ÿ¤¦¥

צר:סאבּ אדם: ביד ותפארּת וֹ  עזּ וֹ  ל$בי וּ בנחלתוֹ סבויּ ּת ן עּמ וֹ  לחרב ויּ סגּ ר ¨¨¨©¦¥©§¦ª§¦§©§§©¨©©§¥©¤¤©§©£¨

הוּ לּ לוּ :סגהתעבּ ר: ֹלא וּ בתוּ ֹלתיו אׁש  אכלה נפלוּ סדבּ חוּ ריו בּ חרב כּ הניו ¦§©¨©¨¨§¨¥§¨¨Ÿ£¨©¤¤¨¨

תבכּ ינה: ֹלא מיּ ין:סהואלמנתיו מתרוֹ נן כּ גבּ וֹ ר אדני כּ יׁש ן צריוסוויּ קץ ויּ � §©§§Ÿ¨¦§¤¨©¦©§¨¥£Ÿ¨§¦¦§¥¦¨¦©©¨¨

למוֹ : נתן עוֹ לם חרּפ ת בחר:סזאחוֹ ר ֹלא אפרים וּ בׁש בט יוֹ סף בּ אהל ויּ מאס ¨¤§©¨¨©¨©¦§©§Ÿ¤¥§¥¤¤§©¦¨¨

אהב:סח אׁש ר ציּ וֹ ן הר את יהוּ דה ׁש בט את ׁש וֹ סטויּ בחר מקדּ  רמים כּ מוֹ  ויּ בן ©¦§©¤¥¤§¨¤©¦£¤¨¥©¦¤§¨¦¦§¨

לעוֹ לם: יסדּה  צאן:ע כּ ארץ מּמ כלאת ויּ קּ חהוּ  עבדּ וֹ  בּ דוד מאחרעאויּ בחר §¤¤§¨¨§¨©¦§©§¨¦©§©¦¨¥¦¦§§ŸŸ¥©©

נחלתוֹ : וּ בישׂ ראל עּמ וֹ  בּ יעקב לרעוֹ ת הביאוֹ  לבבוֹ עבעלוֹ ת כּ תם ויּ רעם ¨¡¦¦§§©£Ÿ©§¦§¨¥©£¨©¦§¥§Ÿ§¨

ינחם: כּ ּפ יו ¥§©¨©§¦וּ בתבוּ נוֹ ת

הלּ ב, ואטוּ מי העינים סתוּ מי ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִבנחיריהם,
ׁש יּ  ה0כינה, אל והתעוֹ רר וּ  לב קוּ מוּ  לכם  ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

ביניכם. והיא אוֹ ת ּה , לדעת השׂ כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ לי 
נא קרא כּ מוֹ  קרא, אוֹ מר  קוֹ ל - הדּ בר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוסוֹ ד
והיא ּת פנה, מּק דוֹ ׁש ים מי  ואל עוֹ נ# ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲהיׁש 
הכּ ל  חציר , הבּ שׂ ר כּ ל אקרא, מה ֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶאוֹ מרת
חסדּ וֹ  וכל חציר , ׁש אוֹ כל וֹ ת כּ בהמ וֹ ת  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם

עוֹ שׂ ים ׁש עוֹ שׂ ים, החסד כּ ל ה7דה, ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ ציץ
ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  כּ ל ואפ לּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלעצמם.
לעצמם - ׁש ע וֹ שׂ ים חסד כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה ,

זמן בּ אוֹ תוֹ  רוּ ח עוֹ שׂ ים. הּמ ה בשׂ ר כּ י ויּ זכּ ר ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
לעוֹ לם  יׁש וּ ב  וֹלא ׁש ל הוֹ ל ! רוּ חוֹ  וזוֹ הי  , ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

מן  ל וֹ  ׁש יּ ל# ׁש גּ וֹ רמים מי  להם א וֹ י ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָמׁש יח,
הם ׁש אלּ וּ  לעוֹ לם, יׁש וּ ב וֹלא ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
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רוֹ צים וֹלא יבּ ׁש ה , ה ּת וֹ רה  את  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים
וגוֹ רמים הּק בּ לה , בּ חכמת  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת דּ ל
מ ּמ נּ ה, י' ׁש היא החכמה, מעין ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת לּ ק
עניּ וּ ת ׁש גּ וֹ רמים להם  אוֹ י יב ׁש ה, ב' ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ארת

ה זּ וֹ  והרוּ ח  בּ עוֹ לם , ואבדן והרג וּ בזּ ה  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוחרב
ׁש נּ תבּ אר, כּ מ וֹ  ה ּמ ׁש יח , רוּ ח היא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת לּ קת
וּ בינה חכמה רוּ ח והיא ה ּק דׁש , רוּ ח  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוהיא 
יהו "ה. ויראת דּ עת רוּ ח  וּ גב וּ רה, עצה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַרוּ ח 

IIתהלים IIזוהר 
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לחודש טז

אֹלהיםאעט לאסף קדׁש %'מזמוֹ ר היכל את טּמ אוּ  בּ נחלת% גוֹ ים בּ אוּ  ¦§§¨¨¡¦¨¦§©£¨¤¦§¤¥©¨§¤

לעיּ ים: ׁש לם ירוּ  את ה$מיםבשׂ מוּ  לעוֹ ף מאכל עבדי% נבלת את נתנוּ  ¨¤§¨©¦§¦¦¨§¤¦§©£¨¤©£¨§©¨¨¦

ארץ: לחיתוֹ  חסידי% קוֹ בר:ג בּ שׂ ר ואין ׁש לם ירוּ  סביבוֹ ת כּ ּמ ים דמם היינוּ ד ׁש פכוּ  §©£¦¤§©§¨¤¨§¨¨©©¦§¦§¨¨¦§¥¥¨¦

לסביבוֹ תינוּ : וקלס לעג לׁש כנינוּ  יהו�החרּפ ה מה ּת בער�עד לנצח ּת אנף ¤§¨¦§¥¥©©¨¤¤¦§¦¥©¨§Ÿ̈¤¡©¨¤©¦§©
קנאת%: אׁש  אׁש רוכּ מוֹ  ממלכוֹ ת ועל ידעוּ % ֹלא אׁש ר הגּ וֹ ים אל חמת% ׁש פ� §¥¦§¨¤§Ÿ£¨§¤©¦£¤§¨§©©§¨£¤

קראוּ : ֹלא ׁש מ% הׁש ּמ וּ :זבּ  נוהוּ  ואת יעקב את אכל עוֹ נתחכּ י לנוּ  ּת זכּ ר אל §¦§¨¨¦¨©¤©£Ÿ§¤¨¥¥©©¦§¨¨£Ÿ

מאד: דלּ וֹ נוּ  כּ י רחמי% יקדּ מוּ נוּ  מהר אֹלהיטראׁש נים דּ בר'עזרנוּ  על יׁש ענוּ  ¦Ÿ¦©¥§©§©£¤¦©§Ÿ¨§¥¡¥¦§¥©§©

שונאים להכניע

גוים באו א)אלהים עט]:(עט, לפרק תהלים  שונאים.[שימוש להמית לאמרו טוב

IIתהלים IIשימוש

לנּו זֹוכר ואין ּבנים על אב  ּכרחם ְְִֵֵֵַַַַָָָָה ּקּב"ה
ֲָהעוֹונֹות

מהראל  רא)נים עונת לנוּ  ּת ז ּכ ר ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

וג וֹ '. ח)יקדּ מוּ נ וּ  פ ':(עט, בראשית  [זוהר ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌

רכט:)ויחי  ורבּ י ](דף י וֹ סי ורבּ י חזקיּ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
יוֹ סי , רבּ י אמר בּ דּ ר #. הוֹ לכים הי וּ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה
תוֹ רה. דּ ברי  יאמר מאּת נוּ  ואחד  אחד ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל

ואמר, יה וּ דה רבּ י עט )ּפ תח  ּת זכּ ר(תהלים אל ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ א וגוֹ '. יקדּ מוּ נוּ  מהר  רא0נים עונת ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ָלנוּ 
י שׂ ראל  בּ אהבת  הוּ א, בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְראה,
ֹלא ויר0תוֹ , גּ וֹ רלוֹ  ׁש הם אוֹ תם, ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵאוֹ הב
וכיון  לב דּ וֹ . לוֹ  ּפ רט בּ דינם, אחר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ ל
עליהם מתמלּ א בּ דינם, מסּת כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
על  ׁש ּמ רחם כּ אב ׁש הוּ א מ0וּ ם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים,

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  קג )הבּ נים, על (שם אב כּ רחם ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
להם ׁש נּ מצאים  וכיון וגוֹ '. ה' רחם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָבּ נים

מ עד חטאים, ראׁש וֹ ן, ראׁש וֹ ן אוֹ תם עביר  ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌
כּ לּ ם ׁש העביר וכיון מלּ פניו. כּ לּ ם ◌ָ◌3◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ּמ עביר 
לתת חטאים עליהם נׁש ארים ֹלא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלּ פניו,

עליהם. דּ ין ׁש ל האחר  ל צּ ד ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִׁש לטוֹ ן

חטאיםבּ א אוֹ תם - כּ בּת חלּ ה לפניו לחטא ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
חׁש ב  מלּ פניו, ׁש העביר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִראׁש וֹ נים
עונת לנוּ  ּת זכּ ר אל  כּ תוּ ב  ולכן ֹ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,
ׁש אם וגוֹ '. רחמי# יקדּ מוּ נוּ  מהר  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִֹ◌ִראׁש נים
י וּ כלוּ  ֹלא ישׂ ראל, על יק דּ ימוּ  ֹלא ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַרחמי#
בּ עלי  הם  ׁש כּ ּמ ה מ 0וּ ם בּ ע וֹ לם. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַלעמד
מלׁש ינים וכּמ ה מגנּ ים, בּ עלי  הּק ׁש ה, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַהדּ ין
למעלה, ׁש לּ י שׂ ראל  עליהם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ מדים
ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש הק דּ ים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא
בּ דינם, י ׁש גּ יח ׁש ֹּלא עד ישׂ ראל, על  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
מהר זה ועל בּ עוֹ לם. לעמד י וּ כל וּ  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְֹלא
ׁש ל  דּ לּ וּ ת מאד, דלּ וֹ נוּ  כּ י רחמי # ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְיקדּ מ וּ נוּ 
כּ ׁש רים מעשׂ ים ׁש ל דּ לּ וּ ת טוֹ בים, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמעשׂ ים

הוא] ברוך הקדוש תראה,[לפני  בּ א אלמלא . ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  לפני כּ ׁש רים  מע שׂ ים י שׂ ראל  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְיס גּ ל וּ 
עוֹ בדי עּמ ים עוֹ מדים היוּ  ֹלא הוּ א, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ רוּ !
הם  ישׂ ראל אבל בּ עוֹ לם, וּ מזּ ל וֹ ת  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכ וֹ כבים
כ וֹ כבים  עוֹ בדי עּמ ים ל ׁש אר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְגּ וֹ רמים 

בּ עוֹ לם  ראׁש יהם לזקף ׁש אלמלאוּ מזּ לוֹ ת  . ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  ח וֹ טאים הי וּ  ֹלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש מ%: למען חּט אתינוּ  על וכּפ ר והצּ ילנוּ  ׁש מ% איּ היכּ בוֹ ד הגּ וֹ ים יאמרוּ  לּמ ה §§¤§©¦¥§©¥©©Ÿ¥§©©§¤¨¨Ÿ§©¦©¥
ה$פוּ �:(בגיים)יוּ דע'אֹלהיהם עבדי% דּ ם נקמת לעינינוּ  ּת בוֹ איאבּ גּ וֹ ים ¡¥¤¦¨©©¦§¥¥¦§©©£¨¤©¨¨

תמוּ תה: בּ ני הוֹ תר זרוֹ ע% כּ גדל אסיר אנקת ׁש בעתיםיבלפני% לׁש כנינוּ  והׁש ב §¨¤¤§©¨¦§Ÿ¤§£¥§¥§¨§¨¥¦§¥¥¦§¨©¦

אדני: חרפוּ % אׁש ר חרּפ תם חיקם לּ %יגאל נוֹ דה מרעית% וצאן עּמ % ואנחנוּ  ¤¥¨¤§¨¨£¤¥§£Ÿ¨©£©§©§§Ÿ©§¦¤¤§

ּת הלּ ת%: נסּפ ר ודר לדר ¤¨¦§¥©§Ÿ¨Ÿ§¨§לעוֹ לם

וּ מזּ לוֹ ת כ וֹ כבים ע וֹ בדי  ע ּמ ים ׁש אר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְהוּ א,
אלמלא ראה, וּ בא לפניהם. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִנכּפ ים
לצד  רעים בּ מע שׂ ים י שׂ ראל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש המׁש יכוּ 
ׁש ֹּלא נת בּ אר , הרי ה ּק דוֹ ׁש ה, בּ ארץ ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַאחר
בּ ארץ  וּ מזּ ל וֹ ת כוֹ כבים עוֹ בדי עּמ ים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִיׁש לט וּ 
זה ועל הארץ, מעל הגל וּ  וֹלא  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,
מעשׂ ים לנוּ  ׁש אין מאד, ד לּ וֹ נוּ  כּ י  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָכּ תוּ ב
מהר מאד  ד לּ וֹ נוּ  כּ י ולכן כּ ראוּ י , ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים

רחמי# ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְיקדּ מוּ נ וּ 

ורֹואים ׁשּמח ּכים טֹוב ֹות  א ֹותן ּכל  ְְְִִִֵֶַָָָאלמלא
לעמד יכֹולים  הי ּו לא ּבּתֹורה ְְֲִִֶַַָָֹֹׁשּכתּובים
לבית הֹולכים אבל  ה ּגלּות את ְְְְֲִִֵֶַָָֹולס ּבל
א ֹותן  ּכל  ורֹואים ספרים ּפֹותחים ְְְְִִִִָָָָמדרׁשֹות 
ּבּתֹורה ׁשּכת ּובים ורֹואים  ׁשּמחּכים ְְְִִִֶֶַַָט ֹוב ֹות
ּומתנחמים עליהם  הּקּב"ה  להם ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהבטיח 

ְָָּבגל ּותם

י וּ דעל ּמ ה  א ֹלהיהם א יּ ה הגּ וֹ ים יאמר וּ  ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌

עבדי 2 דּ ם נקמת לעינינוּ  ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַּב גּ וֹ ים

י))פוּ  ה  ח "ב :(עט , קפ"ח:)[זוהר תורה](דף זוהר ַ◌ָ◌

ואמר , י וֹ סי  ר בּ י מא)ּפ תח  יבׁש וּ (ישעיה הן ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
הּק דוֹ ׁש  עתיד וגוֹ '. בּ # הנּ חרים כּ ל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְויכּ למוּ 
אוֹ תן  כּ ל לישׂ ראל לעשׂ וֹ ת הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָבּ רוּ #
האמת, נביאי ידי על  ׁש אמר  ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶטוֹ בוֹ ת
בּ גלוּ תם. רעוֹ ת כּ ּמ ה עליהם סבלוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל
ור וֹ אים ׁש ּמ חכּ ים טוֹ ב וֹ ת אוֹ תן כּ ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא
לעמד  יכוֹ לים הי וּ  ֹלא בּ ּת וֹ רה, ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש כּ תוּ בים

לבית הוֹ לכים אבל ה גּ ל וּ ת. את ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְולסבּ ל
כּ ל  ורוֹ אים  ספרים, ּפ וֹ תחים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמדר ׁש וֹ ת,
ׁש כּ תוּ בים ורוֹ אים ׁש ּמ ח כּ ים, טוֹ בוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תן
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  להם ׁש הבטיח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 
העּמ ים וּ ׁש אר  בּ גל וּ תם, וּ מתנחמים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,
איּ ה ואוֹ מרים : אוֹ תם וּ מגדּ פים ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמחרפים

ׁש אּת םאֹלהיכם טוֹ בוֹ ת א וֹ תן איּ ה ? ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
עּמ י  כּ ל  וכי  לכם, ׁש ּמ עּת דוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ מרים

מכּ ם יתבּ יּ ׁש וּ  ?הארץ  ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

סו)ׁש כּ ת וּ ב,זה וּ  החרדים(שם ה' דּ בר ׁש מעוּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
וגוֹ '. 0נאיכם אחיכם אמרוּ  דּ בר וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאל 

דּ בר וֹ  אל  החרדים זּ ה ׁש ּס בלוּ מה אלּ וּ  ? ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
על  אלּ ה ׁש מעוּ  ׁש מוּ ע וֹ ת כּ ּמ ה רע וֹ ת, ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
כּ מ וֹ  עליהן, וחרדוּ  אלּ ה אחר ואלּ ה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה

ל )ׁש נּ אמר ׁש מענוּ (ירמיה חרדה ק וֹ ל וגוֹ ' כּ י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ּת מיד  חרדים אוֹ תם וגוֹ '. ׁש לוֹ ם ואין ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַּפ חד
אחיכם אמרוּ  הדּ ין. כּ ׁש נּ עשׂ ה דּ ברוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאל
ע שׂ ו. בּ ני  אחיכם הם א לּ ה - ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌0ְנאיכם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - ד )מנ דּ יכם  טמא(איכה סוּ רוּ  ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
בּ ּפ נים אוֹ תם ׁש ּמ בזּ ים עם ׁש אין למוֹ . ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָקרא וּ 
וכלּ ם אדוֹ ם, בּ ני  כּ מוֹ  י שׂ ראל  בּ פני ◌ָ◌3◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְור וֹ קקים
מנדּ יכם. וזהוּ  נדּ ה, כּ מוֹ  ׁש ּט מאים ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ מרים

אנוּ  ה', יכבּ ד  ׁש מי  אל (שאומרים)למען בּ ני  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
על  ׁש וֹ לטים אנ וּ  ׁש מוֹ , יתכּ בּ ד ׁש בּ נוּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַחי,

גּ ד וֹ ל, ׁש נּ קרא אוֹ תוֹ  בּ ׁש ביל  (בראשיתהעוֹ לם ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
נקראכז) הזּ ה וּ ב0ם הגּ דל. בּ נוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵעשׂ ו

גּ דוֹ ל , הוּ א בּ ר וּ # קמה)הּק דוֹ ׁש  גּ דוֹ ל (תהלים ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
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וה וּ א הגּ דוֹ ל, בּ ני  אנוּ  מאד. וּ מהלּ ל ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌3◌ְה'
אּת ם אבל  ה'. יכבּ ד ׁש מי  למען ודּ אי  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָגּ דוֹ ל.

הּק טן, בּ נ ּה  יעקב  כּ תוּ ב מהכּ ל, איּ ה קטנּ ים ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
טוֹ ב וֹ תא ֹלהיכם  אוֹ תן א יּ ה כּ ל ? ׁש יּ תבּ יּ ׁש וּ  ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מ7מחתכם ונראההעּמ ים יּת ן מי  ? ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
והם אוֹ מרים, ׁש אּת ם כּ מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבשׂ מחתכם

יבושו)יבוֹ ׁש וּ , והם אומר הקדש כמי)(רוח כּ מי (עוד, ֵ◌ְ◌ִ◌

ׁש אּת ם מ0וּ ם באחר , קללתוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש ּת וֹ לה
כּ # וּ מ0וּ ם  וי כּ למוּ , יבׁש וּ  ׁש אז ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ מרים
ועל  כּ #, ה דּ בר אוֹ מרת היתה הּק דׁש  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַר וּ ח
הם מי בּ #. הנּ חרים כּ ל ויכּ למ וּ  יבׁש וּ  הן ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶזה

בּ # הנּ חרים נחיריהםכּ ל את ׁש חזּ ק וּ  אלּ ה ? ַֹ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
יבׁש וּ  זמן  בּ אוֹ תוֹ  הזּ וֹ . בּ גּ לוּ ת עלי # ֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְבּ רגז
י שׂ ראל . אצל ׁש יּ יראוּ  הּט וֹ בוֹ ת מכּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְויכּ למוּ 
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מזמוֹ ר:אפ לאסף עדוּ ת ׁש נּ ים ׁש  אל כּ צּ אןבלמנצּ ח נהג האזינה ישׂ ראל רעה ©§©¥©¤Ÿ©¦¥§¨¨¦§Ÿ¥¦§¨¥©£¦¨Ÿ¥©Ÿ
הוֹ פיעה: הכּ רוּ בים יׁש ב אתג יוֹ סף עוֹ ררה וּ מנ$ה וּ בנימן אפרים לפני ¥Ÿ¥©§¦¦¨¦§¥¤§©¦¦§¨¦§©¤§¨¤

לּ נוּ : ליׁש עתה וּ לכה ׁש עה:'אֹלהיםד גּ בוּ רת% ונוּ  ּפ ני% והאר הׁש יבנוּ  §¨¤§¨¦ª¨¨¨¡¦£¦¥§¨¥¨¤§¦¨¥¨
עּמ %:'אֹלהים�יהו�ה בּ תפלּ ת עׁש נּת  מתי עד האכלּת םוצבאוֹ ת §Ÿ̈¡¦§¨©¨©¨©§¨¦§¦©©¤¤¡©§¨

ׁש ליׁש : בּ דמעוֹ ת וּת ׁש קמוֹ  דּ מעה ילעגוּ זלחם ואיבינוּ  לׁש כנינוּ  מדוֹ ן ּת שׂ ימנוּ  ¤¤¦§¨©©§¥¦§¨¨¦§¦¥¨¦§¥¥§Ÿ§¥¦§£
ׁש עה:'אֹלהיםחלמוֹ : ונוּ  ּפ ני% והאר הׁש יבנוּ  ּת ּס יעטצבאוֹ ת מּמ צרים גּ פן ¨¡¦§¨£¦¥§¨¥¨¤§¦¨¥¨¤¤¦¦§©¦©¦©

וּת ּט עה: גּ וֹ ים ארץ:יּת גרׁש  וּת מלּ א ׁש רׁש יה וּת ׁש רׁש  לפניה הריםיאּפ נּ ית כּ ּס וּ  §¨¥¦©¦¨¤¨¦¦¨§¨¤¨©©§¥¨¨¤¨©§©¥¨¤¨¨¦

אל: ארזי וענפיה יוֹ נקוֹ תיה:יבצלּ ּה  נהר ואל ים עד קצירה ּפ רצּת יגּת ׁש לּ ח לּמ ה ¦¨©£¨¤¨©§¥¥§©©§¦¤¨©¨§¤¨¨§¤¨¨¨¨©§¨

דר�: עברי כּ ל וארוּ ה ירענּ ה:ידגדריה שׂ די וזיז מיּ ער חזיר אֹלהיםטויכרסמנּ ה §¥¤¨§¨¨¨Ÿ§¥¨¤§©§§¤¨£¦¦¨©§¦¨©¦§¤¨¡¦

מינות עבודת תעבוד לבל

ישראל  ב)רועה פ]:(פ, לפרק תהלים אלילים.[שימוש עבודת תעבוד לבל לאמרו טוב 

IIתהלים IIשימוש

ּבענביו ׁשבּור ּבנטיעתֹו ּכּגפן ׁשבּור ְֲִִֵֶֶַַָָָָָאין
הרגלים ּבין ּכתּוׁשים ׁשהם  ְְִִֵֵֶַַָָׁשב ּור 

וגו 'גּ פן ּת ּס יע  ט)מּמ צרים ח "ב:(פ, [זוהר ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌

מהימנא קכ)רעיא  הנאמן ](דף  רועה אמר 
כּ גּ פן. ׁש בוּ ר אין האילנוֹ ת מכּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוכ#
ׁש הם ׁש בוּ ר, בּ ענביו ׁש ב וּ ר , ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ נטיעת וֹ 
הזּ יתים זית, וכ # הרגלים. בּ ין ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְכּ תוּ ׁש ים
להם, ישׂ ראל נמׁש ל וּ  בּ גּ ל וּ ת כּ תוּ ׁש ים. ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה 

ׁש כּ תוּ ב פ)זהוּ  ּת ּס יע (תהלים  מּמ צרים .גּ פן  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הרביעית, בּ גּ לוּ ת ה)וכן ה'(ישעיה כרם כּ י  ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

י שׂ ראל  זה וּ כמוֹ  י שׂ ראל. בּ ית ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְצבאוֹ ת
לזית, יא)מׁש וּ לים פרי (ירמיה  יפה רענן זית ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

כּ # וּ מ0וּ ם קכח)תאר . כּ גפן (תהלים אׁש ּת # ַֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
זיתים. כּ ׁש תלי בּ ני# בית# בּ ירכּ תי ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹּפ ריּ ה
ׁש בוּ רים ׁש הם מ0וּ ם לזה, זה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָסמוּ #
ּפ סלת, מּת וֹ # נקיּ ים ׁש יּ היוּ  ואחר ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַבּ גּ לוּ ת.
גּ בּ י  על לנּס # בּ יין הּמ קדּ ׁש  לבית ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתקדּ ׁש וּ 
נר וֹ ת מאוֹ ר להדליק וזיתים ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ז בּ ח,

לזה זוֹ כה וּ מי התנּס #לּמ נוֹ רה. ׁש ֹּלא יין ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
יין  הם  רב  ׁש ערב  וּ מזּ ל וֹ ת. ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלכּ וֹ כבים
וּ מהם וּ מזּ לוֹ ת, לכ וֹ כבים  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התנּס #
מׁש ּמ דים אּפ יקוֹ רסים, מינים, ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ְמׁש ּמ דים,

כּ לּ ּה . הּת וֹ רה  ׁש בּ כל ◌ָ◌3◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָלעבר וֹ ת

בגּ וֹ יםוי שׂ ראל ויּ תערב וּ  בּ הם, ׁש נּ אמר ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש יּ היוּ  עד מעשׂ יהם. ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַויּ למדוּ 
נברר וּ  ֹלא הם בּ גּ לוּ ת רגליהם, בּ ין ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְדרוּ כים
ה0ל וֹ ם, עליו דּ וד , אמר וּ בׁש בילם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵמהם.

מט ) א(שם עקבי לּמ ה עוֹ ן רע בּ ימי ירא ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌
ׁש ֹלמה  אמר  ועליהם א)יסבּ ני. השירים (שיר ְ◌3◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ

ׁש עליו  בּ יעק"ב. הצּ אן. בּ עקב "י  ל# ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְצאי
חוּ ה, את ׁש ּפ ּת ה הּק דמ וֹ ני הנּ חׁש  אל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 

ג ) ּת ׁש וּ פנּ וּ (בראשית ואּת ה  ראׁש  יׁש וּ פ# ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ְה וּ א 
נמׁש לים ה גּ ל וּ ת מן ׁש יּ צאוּ  אחר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָעקב.
כּ מ וֹ  הּט וֹ בים, הריחוֹ ת וּ לכל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלתּפ וּ חים 

בּ ּה  ׁש כּ תוּ ב מצרים, ח)ׁש בּ יציאת השירים (שיר ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ע וֹ ררּת י#: ה ּת ּפ וּ ח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַּת חת
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זאת:' גּ פן וּ פקד וּ ראה מ$מים הבּ ט נא ׁש וּ ב נטעהטזצבאוֹ ת אׁש ר וכנּ ה §¨¨©¥¦¨©¦§¥§Ÿ¤¤Ÿ§©¨£¤¨§¨
לּ �: אּמ צּת ה בּ ן ועל יאבדוּ :יזימינ% ּפ ני% מגּ ערת כּ סוּ חה באׁש  ּת הייחשׂ רפה §¦¤§©¥¦©§¨¨§ª¨¨¥§¨¦©£©¨¤Ÿ¥§¦

לּ �: אּמ צּת  אדם בּ ן על ימינ% איׁש  על ּת חיטיד% מּמ ךּ  נסוֹ ג וּ בׁש מ%וֹלא יּ נוּ  ¨§©¦§¦¤©¤¨¨¦©§¨¨§¨¦¤¨§©¥§¦§

ׁש עה:'אֹלהים�יהו�כ נקרא: ונוּ  ּפ ני% האר הׁש יבנוּ  צבאוֹ ת ¦§¨§Ÿ̈¡¦§¨£¦¥¨¥¨¤§¦¨¥¨

וכח ֹותם החל ֹומֹות ְְְֲִֵַָֹעניני 

וגו 'הבּ ט וּ ראה טו )מ)מים  ח "א:(פ, [זוהר ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ויחי רלח.)פ' דּ רגּ ה](דף  הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַוחלוֹ ם 
חלוֹ ם ׁש נינ וּ , ׁש הרי  חיצוֹ נה, היא ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַתח ּת וֹ נה

הּט עם מה נבוּ אה , ׁש ל מ 00ים אחד ?הוּ א ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
והרי  למּט ה, ׁש 0ית  מדּ ר גּ ה ׁש בּ א ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
לכ לּ ם, נראה החלוֹ ם ראה, בּ א ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנתבּ אר .
וי וֹ רד  ה7מאל, מצּ ד בּ א ׁש חלוֹ ם ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
לחיּ בים אפלּ וּ  חל וֹ ם, ונראה דרגוֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
מ0וּ ם וּ מזּ לוֹ ת. כוֹ כבים לע וֹ בדי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
אוֹ תם וׁש וֹ מעים חל וֹ ם לוֹ קחים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ פעמים
אדם. לבני וּ מוֹ דיעים הרעים, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהּמ ינים

ׁש צּ וֹ חקים אדם[בהם]מהם בּ ני  על ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ולפעמים כּ וֹ זבים, דּ ברים להם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִוּ מוֹ דיעים
ׁש הם ולפעמים אמת, דּ ברי  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש וֹ מעים
דּ ברים להם  וּ מוֹ דיעים לרׁש עים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש לוּ חים 

הזּ ה בּ ר ׁש ע  כּ תוּ ב  מה ראהעליוֹ נים. ? ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
שׂ ריגם. ׁש ֹלׁש ה וּ בגּ פן ׁש כּ תוּ ב אמת, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֲחלוֹ ם

גפן  ׁש כּ תוּ ב מהי ישׂ ראל, כּ נסת זוֹ  (תהלים? ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
זאת.פ) גּ פן  וּ פקד וּ ראה מ-מים  ֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַהבּ ט

כּ מ וֹ  נזרקה, זה מּמ קוֹ ם ׁש הרי ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמ0מים,
ב )ׁש נּ אמר  ארץ.(איכה מ0מים הׁש לי# ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌

ודּ אי . זאת, ׁש היא גּ פן זאת, גּ פן  ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ְוּ פקד 
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  - שׂ ריגם כט )ׁש לשה (בראשית ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

והיא עליה. רבצים צאן עדרי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְֹֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
ׁש כּ תוּ ב  - ה)כפרחת א חכמת(מלכים  וּת רב  ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

זוֹ  - נצּ ּה  עלתה הלּ בנה. ׁש האירה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְׁש ֹלמה,
ׁש ל מּט ה.ירוּ ׁש לים  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

הּבאים ידיהרחמים על  הּכב ֹוד ּכּסא מּלפני ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
הּׁשֹופר קֹול ְִַַָׁשמיעת

וגו'ּת קעוּ  ׁש וֹ פר ד )בחדׁש  ח "א:(פא, [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌

וירא  קיד.)פ ' זה](דף כּ מוֹ  ראה, ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
הדּ ין  ׁש נּ מצא הכּ ּפ וּ רים, ויוֹ ם  ה0נה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְבּ רא ׁש 
וי שׂ ראל  לקטרג, עוֹ מד הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,
קוֹ ל  וּ לעוֹ רר בּ 0וֹ פר  להתעוֹ רר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכים
אחד , ונעשׂ ים רוּ "ח וּ מי "ם בּ א"ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ לוּ ל
ואוֹ תוֹ  ה0וֹ פר . מּת וֹ # קוֹ ל אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להׁש מיע 
הדּ ין  כּ ּס א ׁש יּ וֹ ׁש ב מקוֹ ם עד עוֹ לה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶקוֹ ל
הזּ ה הּק וֹ ל  ׁש ּמ גּ יע כּ יון  וע וֹ לה. בּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַוּ מכּ ה
למעלה, נתקן יעקב ׁש ל  הּק וֹ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מּט ה ,
ׁש הרי  רחמים . מעוֹ רר הוּ א בּ רוּ # ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
אחד  קוֹ ל למּט ה מעוֹ ררים  ׁש יּ שׂ ראל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
כּ אחד  ׁש יּ וֹ צאים מי"ם ור וּ "ח בּ א"ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָכּ לוּ ל 
למעלה מתע וֹ רר גּ ם  כּ # ה0וֹ פר, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִמּת וֹ #
וּ מי"ם בּ א"ׁש  ׁש כּ לוּ ל קוֹ ל ואוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָׁש וֹ פר.
וזה מלּ מּט ה זה ויוֹ צא נתקן, ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר וּ "ח
ונמצאים העוֹ לם ונתקן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה,

◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים.

לׁש ֹלטוא וֹ ת וֹ  ׁש חוֹ ׁש ב מתערבּ ב, מקטרג ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ורוֹ אה בּ עוֹ לם, וּ לקטרג ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַבּ דּ ין
ותׁש  מתערבּ ב אז  רחמים . ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ ררים 
בּ ר וּ # והּק ד וֹ ׁש  דּ בר , לע שׂ וֹ ת יכ וֹ ל וֹלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְֹכּ חוֹ 
ּת אמר ׁש אם בּ רחמים. העוֹ לם את דּ ן ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָהוּ א

כּ # ֹלא - דין מתח בּ ריםׁש נּ ע שׂ ה אלּ א  ! ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ א בּ רחמים. נדּ וֹ ן והעוֹ לם דּ ין, עם ֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים

כּ תוּ ב פא)ראה, ׁש וֹ פר(תהלים בחדׁש  ּת קעוּ  ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌
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חגּ נוּ  ליוֹ ם ׁש הרי בּ כּ סה מתכּ ּס ה, ׁש הלּ בנה , ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
לעוֹ לם. להזּ יק  ויכוֹ ל הרע הנּ חׁש  ׁש וֹ לט  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָאז
הלּ בנה עוֹ לה רחמים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש ּמ תעוֹ ררים
יכוֹ ל  וֹלא מתער בּ ב והוּ א מ0ם, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֳ◌ָוּ מעברת
ולכן  לׁש ם, יתקרב ׁש ֹּלא ועוֹ בר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִלׁש ֹלט,
כּ מי  אוֹ תוֹ  לער בּ ב  צרי# ה0נה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְבּ רא ׁש 
בּ יוֹ ם כּ לוּ ם. יוֹ דע  וֹלא מ0נתוֹ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ רר 
רוּ ח נחת ל וֹ  ולעשׂ וֹ ת לנוּ ח צרי # ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַהכּ ּפ וּ רים
מתהּפ # ואז לוֹ , ׁש ּמ קריבים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַבּ 7עיר 
ראׁש  ׁש ל  בּ יּ וֹ ם אבל י שׂ ראל, על ֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְלסנגוֹ ר
יכוֹ ל  וֹלא יוֹ דע  ׁש ֹּלא מתערבּ ב, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה0נה
ׁש ל  התעוֹ רר וּ ת  רוֹ אה  כּ ל וּ ם. ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
ורחמים מלּ מ ּט ה עוֹ לים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמים
ה וּ א אז בּ יניהם, עוֹ לה והלּ בנה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמלמעלה

יכוֹ ל  וֹלא כּ לוּ ם י וֹ דע וֹלא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתער בּ ב 
◌ְ◌ִלׁש ֹלט.

דּ והּק דוֹ ׁש  הוּ א י שׂ ראל בּ ר וּ ; את ן  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וּ מוֹ צא עליהם וחס ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְבּ רחמים
ראׁש  ׁש בּ ין ימים ע שׂ רה א וֹ תם כּ ל  זמן ֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
אוֹ תם כּ ל את לקבּ ל  הכּ ּפ וּ רים ליוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַה0נה
מחטאיהם להם וּ לכּפ ר לפניו ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַה0בים
בּ כּ ל  זה ועל הכּ ּפ וּ רים. ליוֹ ם אוֹ תם ֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַוּ מעלה
י שׂ ראל  את הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְמצוּ ה
מי  עליהם יׁש ֹלט ׁש ֹּלא כּ די מעשׂ ה, ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
ויהיוּ  הדּ ין עליהם י ׁש ֹלט וֹלא צרי# ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
על  האב  כּ אהבת בּ ארץ צדּ יקים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌3כלּ ם

אדם]הבּ נים בּ מעשׂ ה[בני ּת לוּ י והכּ ל , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
הדּ ברים. בּ ארנוּ  והרי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְוּ בדבּ וּ רים,
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לאסף:אפא הגּ ּת ית על לאֹלהיםבלמנצּ ח לאֹלהי'הרנינוּ  הריעוּ  עוּ זּ נוּ  ©§©¥©©©¦¦§¨¨©§¦¥¦¥¨¦¥¥

נבל:ג יעקב:' עם נעים כּ נּ וֹ ר תף וּ תנוּ  זמרה בחדׁש ד שׂ אוּ  ּת קעוּ  ©£Ÿ§¦§¨§Ÿ¦¨¦¦¨¤¦§©Ÿ¤

חגּ נוּ : ליוֹ ם בּ כּ סה לאֹלהיהׁש וֹ פר מׁש ּפ ט הוּ א לישׂ ראל חק יעקב:'כּ י ¨©¥¤§©¥¦Ÿ§¦§¨¥¦§¨¥¥©£Ÿ

זרה עבודה מחשבות לו שי למי

לאלהים ב)הרנינו פא ]:(פא , לפרק תהלים  ע"א .[שימוש  תעבוד לבל ג "כ

IIתהלים IIשימוש

קרב ה ּוא ּבר ּוְך ׁשה ּקדֹוׁש יׂשראל ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָא ׁשריהם 
זרה עב ֹודה  עֹובדי הא ּמֹות מ ּכל אליו  ְֲִֵֵָָָָָָָֻא ֹותם 
אליו א ֹותם קרב רחֹוק  ּומ ּמק ֹום בהם ְְִִֵֵֶַַָָָָָָוהתר ּצה 

וגו'ּת קעוּ  ׁש וֹ פר ד )בחדׁש  ויקרא:(פא, [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌

אמור צ"ח:)פ' ה0ביעי ](דף  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַבּ חדׁש 
ּפ תח , יצחק ר בּ י לחד ׁש . פא)בּ אחד  (שם ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

חגּ נוּ  ליוֹ ם בּ כּ סה  ׁש וֹ פר  בחד ׁש  .ּת קעוּ  ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
קרב  הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם
זרה עבוֹ דה עוֹ בדי האּמ וֹ ת מכּ ל אליו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָאוֹ תם
אוֹ תם קרב רח וֹ ק וּ מּמ קוֹ ם בהם, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתר צּ ה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כד )אליו. יהוֹ ׁש ע (יהושע  ויּ אמר  ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌3◌ַ◌
י שׂ ראל  אֹלהי ה' אמר כּ ה העם כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאל
מעוֹ לם. אבוֹ תיכם י ׁש בוּ  הנּ הר  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ עבר
בהם התר צּ ה רחוֹ ק  מּמ ק וֹ ם ׁש הרי  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלהרא וֹ ת 
אביכם את ואּק ח וכתוּ ב, אליו , אוֹ תם ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוקרב
בּ ּפ סוּ קים וגוֹ '. הנּ הר מעבר אברהם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
היוּ  ֹלא ישׂ ראל כל  וכי להסּת כּ ל , י ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהלּ לוּ 

יהוֹ ׁש ע  ׁש כּ ן וכל זה, את ?י וֹ דעים ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌3◌ַ◌

כּ מ וֹ אלּ א ונגלית, נסּת רת הּת וֹ רה כּ ל  ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
מ0וּ ם ונגלה, נסּת ר הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ה0ם
היא כּ ן ועל קד וֹ ׁש , ׁש ם היא הּת וֹ רה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
היוּ  וישׂ ראל יהוֹ ׁש ע  אם ונגלית. ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנסּת רת 

ה' אמר  כּ ה כּ תוּ ב לּמ ה ודּ אי י וֹ דעים , אלּ א ? ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש עשׂ ה הרב הּט וֹ ב - הדּ בר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵסתר 
בּ אבוֹ ת, ׁש התרצּ ה ישׂ ראל, עם הוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָבּ רוּ #
עליוֹ נה קדוֹ ׁש ה  מר כּ בה אוֹ תם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְועשׂ ה

נה מּת וֹ # אוֹ תם והוֹ ציא עליוֹ ן לכבוֹ ד וֹ , ר  ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
כּ די  ה ּמ אוֹ רוֹ ת, כּ ל  מאוֹ ר  קדוֹ ׁש , ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנכבּ ד 
ה' אמר כּ ה ׁש כּ תוּ ב, זהוּ  בּ הם. ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעּט ר
הנּ הר מעוֹ לם. אבוֹ תיכם יׁש ב וּ  הנּ הר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ עבר
מה - מעוֹ לם ונ וֹ דע. ׁש ּמ כּ ר הנּ הר אוֹ תוֹ  -ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌3◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

כּ אן  רוֹ צה חכמה.הוּ א להראוֹ ת אלּ א ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
נקרא נהר אוֹ תוֹ  אלּ א מעוֹ לם, הנּ הר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵמעבר
אבוֹ תיכם י ׁש בוּ  הנּ הר  בּ עבר  כּ ן ועל ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָעוֹ לם,
ׁש עשׂ ה והאמת הּט וֹ ב להראוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵמעוֹ לם,
את ואּק ח י שׂ ראל . עם הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
זּ ה מה הנּ הר . מעבר אברהם  את ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲאביכם 

נהראוֹ מר בּ אוֹ תוֹ  נדבּ ק ֹלא  אברהם אלּ א  ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ א להתחזּ ק. בּ צדּ וֹ  בּ וֹ  ׁש נּ ד בּ ק יצחק ֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ מוֹ 
דּ ין, ׁש אינוֹ  גּ ב על אף הזּ ה, הנּ הר ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְראה,
בּ וֹ . וּ מתחזּ קים מצּ דּ וֹ  דּ ינים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְיוֹ צאים

מתח זּ ק  אזי (בדיניו)וּ כׁש יּ צחק בּ בניו, ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌
לדין, מתכּ נּ סים  והּת חּת וֹ נים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים
יוֹ ׁש ב  ה ּק דוֹ ׁש  והּמ ל# מת ּת ּק ן, הדּ ין ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוכּס א

אז, העוֹ לם. את ודן דין כּ ּס א ּת קעוּ על ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
אׁש ריהם  חגּ נוּ . ליוֹ ם בּ כּ סה ׁש וֹ פר ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַבחדׁש 
וּ לתּק ן  ה דּ ין כּ ּס א לס לּ ק ׁש יּ וֹ דעים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

בּ -וֹ פר. וּ ב ּמ ה ? רחמים, ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִכּ ּס א 

ּקׁשיא ודינא רפיא  ּדין – ּומׁשּפט ְְְְִִִַַָָָָֹחק

וגו'ּת קע וּ  ׁש וֹ פר ד )בחדׁש  ח"ג:(פא , [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌

פנחס רל"א :)פ' ואמר,](דף  (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
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אׁש מע:ו ידעּת י ֹלא שׂ פת מצרים ארץ על בּ צאתוֹ  שׂ מוֹ  בּ יהוֹ סף ¨§¤¦§©¨©§¦¨§¦¤¤©¥§¨¥¦¥עדוּ ת
ּת עברנה:ז מדּ וּ ד כּ ּפ יו ׁש כמוֹ  מּס בל אענ%חהסירוֹ תי ואחלּ צךּ  קראת בּ צּ רה £¦¦¦¥¤¦§©¨¦©£Ÿ§¨©¨¨¨¨¨¨£©§¤¨¤¤§

חגּ נוּ פא) ליוֹ ם בּ כּ סה ׁש וֹ פר  בחד ׁש  .ּת קעוּ  ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בחדׁש  מהוּ  ׁש וֹ פר, בחדׁש  בּ יתּת קעוּ  זה ? ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌

- בּ כּ סה חד ׁש . ׁש נּ קרא רפה, של דּ ין (כסא ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
שהוא יצחק פחד  זה ה', אות של כסא  העליון, העולם 

בכסה) עוד העליון. למלך  ּפ חד כסא  קׁש ה, דּ ין ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶזה 
דּ ין  הוּ א ׁש אין  ּת מיד , ׁש ּמ תכּ ּס ה דּ ין  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיצחק.
זה - וּ מׁש ּפ ט רפה. דּ ין זה - חק כּ י ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְבּ גלּ וּ י .

ׁש ני (קשה)דּ ין זה בּ גלל כּ אחד . הם וּ ׁש ניהם . ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
אחד . בּ סוֹ ד וּ ׁש ניהם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָימים,

את עליו מחיל - יצרֹו את הּכֹוב ׁש ְִִֵֵֶֶַָָָּכל
ה ּׁשמים ְִַַַָמלכּות 

שׂ מוֹ עד וּ ת ו )וגוֹ 'ּב יהוֹ סף פ ':(פא, ח "א  [זוהר ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ה ּנעלם  מדרׁש קו.)וירא , ּפ תח](דף רבּ י  ְֱִֶַַָָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
זה, ג )בּ פסוּ ק  אׁש ר(שופטים הגּ וֹ ים ואלּ ה ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌

ר בּ י , אמר י שׂ ראל . את בּ ם לנּס וֹ ת ה' ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִהנּ יח
עוֹ לם, בּ אוֹ תוֹ  העולם]ראיתי  עוֹ מד [ואין ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מעלה] על [ואין ׁש 0וֹ לטים בּ א וֹ תם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש  לבּ ם, פא)נּ אמררצוֹ ן בּ יהוֹ סף (תהלים  עד וּ ת ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

יה וּ דה,שׂ מוֹ  רב אמר  יוֹ סף וגוֹ '. זכה לּמ ה ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ׁש כּ בׁש  בּ ׁש ביל  והּמ לכ וּ ת? הּמ עלה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְלאוֹ תּה 
מחיל יצרוֹ , את  הכּ וֹ ב ׁש  כּ ל ׁש -נינוּ , ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיצר וֹ .

ה-מים. מלכוּ ת את אחא,עליו רב  ׁש אמר  ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הרע  ה יּ צר את הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ברא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹלא
ר וֹ צה והאם אדם. בּ ני  בּ וֹ  לנּס וֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

אדם בּ ני לנּס וֹ ת הוּ א בּ ר וּ # כּ ן.הּק ד וֹ ׁש  ? ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
לנוּ  מנּ ין אחא, רב  מ0כּ תוּ ב ׁש אמר  (דברים? ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

הא וֹ תיג ) וּ בא וגוֹ ' נביא בּ קרבּ # יקוּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִכּ י 
וגוֹ '. אֹלהיכם  ה' מנּס ה כּ י וגוֹ ', ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוהּמ וֹ פת
בּ ני  מעשׂ י כּ ל ׁש הרי נּס יוֹ ן, צרי # ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְולּמ ה

לפניו  גּ ל וּ יים  ּפ תחוֹ ן אדם  לּת ן ׁש ֹּלא אלּ א ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
ול וֹ ט כּ תוּ ב  מה ראה אדם. לבני  יׁש ב ּפ ה ? ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌

את לנּס וֹ ת יוֹ ׁש ב ׁש היה סדם , ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּ ׁש ער
◌ִ◌ְ◌ַהבּ ר יּ וֹ ת.

ּולׁשֹון  לׁשֹון ׂשבעים  למד  - הּצּדיק ְְִִֵֵַַַָָי ֹוסף 
ּבי ֹותר ְֵֶַֹהּקד ׁש

שׂ מוֹ עד וּ ת ו )וג וֹ 'ּב יהוֹ סף פ ':(פא , ח"ג  [זוהר ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

רי"ג :)פנחס ּפ תח ,](דף ח יּ יא (תהליםרבּ י ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
שׂ מוֹ פא) בּ יהוֹ סף ּפ ר ׁש וּ העד וּ ת הרי וגוֹ '. ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

יוֹ תר. הּק דׁש  וּ לׁש וֹ ן לׁש וֹ ן , ׁש בעים ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ מד
ׁש כּ ת וּ ב אׁש מע.(שם)זהוּ  ידע ּת י  ֹלא שׂ פת ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

עדוּ ת זּ וֹ  מה בּ ׁש עהאבל וּ ראה, בּ א ? ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הדּ בר, לא וֹ ת וֹ  בּ וֹ  אחזה  ּפ וֹ טיפר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אׁש ת
לׁש וֹ נּה , יוֹ דע ׁש ֹּלא כּ מי עצמוֹ  י וֹ סף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָעשׂ ה
אחרוֹ נה, ׁש עה אוֹ תּה  עד  י וֹ ם בּ כל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוכן

לט )ׁש כּ ת וּ ב מה(בראשית  בּ בגדוֹ . ו ּת תּפ שׂ הוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
וּת תּפ שׂ הוּ  עצמ וֹ זּ ה ׁש עשׂ ה מ0וּ ם אלּ א ? ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

צ וֹ וחת הּק ד ׁש  ורוּ ח ל ׁש וֹ נּה , יוֹ דע  ׁש ֹּלא ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְכּ מי
ז)כּ נגדּ וֹ : מנּ כר יּ ה(משלי  זרה מא0ה לׁש מר# ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

להׁש מיענוּ  בּ א מה החליקה. אלּ אאמריה ? ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
מתק0ר מזּ ה, עצמוֹ  ׁש 0וֹ מר  מי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָכּ ל

וּ מהי  עדוּ ת. בּ אוֹ תּה  ואחוּ ז ה'ל0כינה ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
שׂ מוֹ . בּ יהוֹ סף עדוּ ת ׁש כּ תוּ ב בּ וֹ , ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ּת וֹ ספה
בזה. ׁש ּק נּ א על  בּ פינחס י' הּת וֹ ספה כּ אן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַגּ ם

ׁשּבכתב ּתֹורה  ּוב ֹו - ּכל  צּדיק נקרא  ְְִִִֵֶַָָָֹיֹוסף 

שׂ מוֹ עדוּ ת  ו )(פוג וֹ 'ּב יהוֹ סף פ ':א, חדש [זוהר ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

ל "ג .)תולדות  את](דף  הכּ יר ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵי וֹ סף
האסּפ קלריה מ ּת וֹ # הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

IIתהלים IIזוהר 
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יוֹ סף  נקרא כּ ן ועל כּ ל, ׁש נּ קראת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַההיא
ׁש כּ תוּ ב  מז)כּ לכּ ל, יוֹ סף,(בראשית ויכלכּ ל ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌

ׁש ני  הם ואהרן מׁש ה עוֹ לם. יסוֹ ד  ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקרא
ׁש לּ מעלה הּק וֹ ל ׁש נּ ׁש מע ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְכרוּ בים,
ידיהם. על תוֹ רה נּת נה כּ ן ועל ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִמבּ יניהם,

ׁש כּ תוּ ב כה)זהוּ  ׁש ם(שמות ל # ונוֹ עד ּת י ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הכּ רוּ בים ׁש ני והם  וגוֹ מר. אּת # ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְודבּ רּת י
ּת וֹ מכי  ׁש ני והם והוֹ ד, נצח הם  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,
ׁש ני  למּט ה לגּ בירה לּה  יׁש  כן כּ מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַהגּ וּ ף.
והם מּמ נּ ה, ׁש יּ וֹ נקים ּת חּת יה , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְכרוּ בים
ׁש נּ קרא העדוּ ת, אר וֹ ן על ודּ אי, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים

העדוּ ת וּ מי העדוּ ת . ארוֹ ן יוֹ סף,צדק זה ? ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב  פא)זהוּ  שׂ מוֹ .(תהלים  בּ יהוֹ סף עדוּ ת ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

ּת וֹ רה  הזּ ה והאר וֹ ן  ׁש בּ כתב, תוֹ רה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקרא
ּפ ה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על

עליוֹ ניםבּ א אבוֹ ת אוֹ תם כּ ל  וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
רמוּ זים כּ לּ ם למעלה, ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אחוּ זים
ׁש ה וּ א ודוד ה', ּת וֹ רת ׁש בּ כתב, ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 
ּפ ה, ׁש בּ על תוֹ רה ׁש היא בּ בּ ריתא, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָאח וּ ז
נקראת כּ # וּ מ0וּ ם קבּ לה, בּ דברי  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָרמוּ ז
ׁש בּ כתב, מּת וֹ רה אוֹ ר ׁש ּמ קבּ לת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַקבּ לה,
כּ ל . ונקראת י וֹ סף, ונקרא צ דּ יק, ֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
על  עוֹ מדים העלי וֹ נים הכּ ר וּ בים ׁש ני ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְואוֹ תם
והנּ צח ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העד וּ ת. ארוֹ ן ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲאוֹ תוֹ 
סיּ וּ ם וזהוּ  וּ בארץ, בּ 0מים כל כּ י ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ְוההוֹ ד
הוּ א, וכ; הזּ וֹ . לארץ וּ מזוּ ג ה0מים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
בּ רא - הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  0בּ רא מה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
זהוּ  עד וּ ת, נקרא וי וֹ סף למּט ה. ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ וֹ 
ׁש מ וֹ  כּ ן ועל שׂ מוֹ , בּ יהוֹ סף  עדוּ ת ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

וּ למּט ה. למעלה בּ כּ ל, ׁש לם י וֹ סף ועלׁש ל ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ה-כינה  וארוֹ ן  י וֹ סף ׁש ל  ארוֹ ן  ׁש נינ וּ , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶזה

בּ ּמ ד בּ ר יחד הוֹ לכים  היוּ היוּ  העוֹ לם וכל , ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

האלּ וּ  אר וֹ נוֹ ת ׁש ני ׁש ל ּט יבם מה ?אוֹ מרים: ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
בּ זה. 0כּ תוּ ב מה זה ק יּ ם להם: ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ מׁש יבים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ודּ אי, י)ק יּ "ם  יסוֹ ד (משלי  וצדּ יק ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌
העוֹ לם. ׁש ל הּק יּ וּ ם הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָעוֹ לם,

וצרי ְך הּוא  ּברּוְך ּדק ּודׁשא  ׁשמּה – ְְְְְִָָָָָָא ֹורייתא
ּכרא ּוי ְְַָָָלכּבד ּה

וגוֹ 'ׁש מע ּב   ואעידה ט)עּמ י  [זוהר:(פא, ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

משפטים  פ' קכ"ד.)ח"ב אחר](דף ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
רבּ י  - ּת 0מר וּ  אליכם אמרּת י  אׁש ר  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ְוּ בכל 

ּפ תח,י  פא)הוּ דה ואעידה (תהלים  עּמ י ׁש מע  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ה' אנכי  וגוֹ '. זר אל  ב ! יהיה ֹלא וגוֹ ', ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָבּ !

מצרים  מארץ הּמ על ! וגוֹ '.א ֹלהי! ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
הּק ד ׁש , בּ רוּ ח דּ וד  אמרם  הלּ ל וּ  ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהּפ סוּ קים
בּ כ ּמ ה - עּמ י ׁש מע בּ הם. להתבּ וֹ נן  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְויׁש 
בּ כ ּמ ה האדם, את הּת וֹ רה הזהירה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְמקוֹ מוֹ ת
את הוּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  מזהיר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמקוֹ מוֹ ת
ׁש יּ ׁש מר כּ די האדם לתוֹ עלת והכּ ל ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
את ׁש יּ ׁש מר מי  ׁש כּ ל הּת וֹ רה. מצווֹ ת ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶאת
כּ מי  בּ ּה , וּ מׁש ּת דּ ל  הּת וֹ רה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת

ׁש 0נינוּ , הּק דוֹ ׁש . בּ 0ם כּ לׁש ּמ ׁש ּת דּ ל ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
הוּ א, בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  ׁש מוֹ  היא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
בּ -ם  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל כּ מי  בּ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מי
קדוֹ ׁש  ׁש ם היא הּת וֹ רה ׁש כּ ל  מ-וּ ם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
כּ ל את  ׁש כּ וֹ לל  ׁש ם עליוֹ ן , ׁש ם ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד ,
כּ א לּ וּ  אחת אוֹ ת  מּמ נּ ה ׁש גּ וֹ רע וּ מי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַה-מוֹ ת,

הּק דוֹ ׁש  בּ -ם ּפ גם וׁש םעשׂ ה ׁש נינ וּ , . ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
על  תוֹ סיף ֹלא - תזכּ ירוּ  ֹלא אחרים ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱאֹלהים
אמר, חיּ יא רבּ י מּמ נּ ה. תגרע וֹלא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
ׁש ּמ תעּס ק  מי זה - אחרים אֹלהים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְוׁש ם
ֹלא הּת וֹ רה. מצּ ד ׁש אינם אחרים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ ספרים
להזכּ ירם אפלּ וּ  ׁש אסוּ ר - ּפ י# על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִי0מע

IIתהלים IIזוהר 
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לי: נכר:יּת ׁש מע לאל תׁש ּת חוה וֹלא זר אל ב% יהיה יהו�יאֹלא �אנכי ¦§©¦¦§¤§¥¨§¦§©£¤§¥¥¨¨Ÿ¦§Ÿ̈
ואמלאהוּ :'אֹלהי% ּפ י% הרחב מצרים מארץ עּמ ייבהּמ על% ׁש מע וֹלא ¡¤©©©§¥¤¤¦§¨¦©§¤¦©£©§¥§¨©©¦

לי: אבה ֹלא וישׂ ראל בּ מוֹ עצוֹ תיהם:יגלקוֹ לי ילכוּ  לבּ ם ׁש רירוּ ת בּ  ואׁש לּ חהוּ  §¦§¦§¨¥¨¨¦¨£©§¥¦§¦¦¨¥§§£¥¤

יהלּ כוּ :יד בּ דרכי ישׂ ראל לי ׁש מע עּמ י צריהםטולוּ  ועל אכניע אוֹ יביהם כּ מעט ©¦Ÿ¥©¦¦§¨¥¦§¨©§©¥¦§©§¥¤©§¦©§©¨¥¤

הּת וֹ רה. על ׁש כּ ן כּ ל  טעם, מהם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ְוללמד

לתֹוכ ֹו. הרע ה ּיצר את אדם יכניס  ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ׁשרּוי זר אל עּמֹו להתח ּבר ׁשּבא מי  ְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכל
ּבא מ ּיד  אדם ּבֹו ּכׁשּמתח ּבר ׁשהרי  ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּבתֹוכֹו
אמּונת על לעבר ּובא תֹורה ּדברי על  ְֱֲֲִֵַַַַַָָֹֹלעבר 

הּקדֹוׁש ֵַַָהּׁשם

וגוֹ 'ׁש מע ּב   ואעידה ט)עּמ י  [זוהר:(פא, ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

אמור פ' ק"ו.)ח "ג  כּ י ](דף  אי ׁש  ◌ִ◌ִ◌ִאיׁש 
ּפ תח, יצחק ר בּ י  חטאוֹ . ונשׂ א א ֹלהיו ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְיקלּ ל

פא) אם (תהלים  י שׂ ראל  בּ ! ואעידה  עּמ י  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְׁש מע 
תׁש ּת חוה  וֹלא זר  אל ב! יהיה  ֹלא לי ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִּת ׁש מע

נכר זר,לאל  אל ב# יהיה ֹלא ׁש כּ תוּ ב כּ יון . ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
נכר לאל תׁש ּת חוה וֹלא זּ ה ֹלאמה אלּ א ? ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

היּ צר את אדם יכניס  ׁש ֹּלא  זר, אל ב# ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
עּמ וֹ , להתח בּ ר  ׁש בּ א מי ׁש כּ ל  לתוֹ כוֹ . ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהרע

כּ ׁש ּמ תחבּ ר ׁש הרי בּ תוֹ כוֹ , ׁש רוּ י זר  בּ וֹ אל ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וּ בא תוֹ רה, דּ ברי על לעבר בּ א מיּ ד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָאדם,
אחר וּ בא הּק דוֹ ׁש , ה0ם אמוּ נת על ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ַֹ◌ֲ◌ַלעבר
זה ועל אחרים, לאלילים להׁש ּת חו וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָכּ #

זרכּ תוּ ב אל  ב! יהיה יהיהֹלא ׁש ֹּלא כּ יון . ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
לאלילים לה ׁש ּת חו וֹ ת תבא ֹלא זר, אל ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְב#
הּק ד וֹ ׁש . ה0ם אמוּ נת על ולעבר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
וזוֹ הי  נכר, לאל תׁש ּת חוה וֹלא ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
יקלּ ל  כּ י  זה, ועל האדם. ׁש ל רעה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱאמ וּ נה
אוֹ תוֹ  את קלּ ל ׁש הוּ א לטען ׁש יּ כוֹ ל  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱאֹלהיו,
עליו, ׁש וֹ רה  ׁש לּ פעמים  הרע יצר  זר, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵאל
ֹלא. אוֹ  אמת  דּ בריו אם יוֹ דעים איננּ וּ  ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְואנוּ 

ה' ׁש ם ונקב אבל חטאוֹ . ונשׂ א זה, ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְועל
ל ּמ ה כּ #, אם יהוּ דה, ר בּ י  אמר י וּ מת . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָמוֹ ת

חטאוֹ  צרי#ונשׂ א היה חטאוֹ  ונסלח ? ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אֹלהי ,(אלא)!להיוֹ ת ׁש אמר כּ מוֹ  לוֹ , אמר ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ַ◌

חיּ יא רבּ י  פר ׁש . וֹלא סתם, ׁש בּ ארנוּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
וזה פרׁש , וֹלא סתם, אֹלהיו יק לּ ל כּ י ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאמר,
מ וֹ ת ה' ׁש ם ונקב אבל  חטאוֹ . ונשׂ א ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי
ואין  ה כּ ל, אמוּ נת ּת לוּ יה כּ אן ׁש הרי ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָיוּ מת,

כּ לל . עליו לטען רׁש וּ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְלוֹ 

ודּ אי ,אמר זה כּ # יוֹ סי , ה-ם רבּ י  ׁש הרי ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
העליוֹ נים  אמוּ נת הנּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ַה זּ ה
העוֹ למוֹ ת, כּ ל  עוֹ מדים זה ועל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת ח ּת וֹ נים,
אלפים  אלף ּת ל וּ יים אחת זעירה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְבּ אוֹ ת
זה  ועל ּת ׁש וּ קוֹ ת, ׁש ל ע וֹ למ וֹ ת רבבוֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְורבּ וֹ א
באלּ וּ , אלּ וּ  קׁש וּ ר וֹ ת הלּ ל וּ  האוֹ ת יּ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינ וּ ,

עליוֹ נים  רבב וֹ ת  אלף  ּת ל וּ יים(עולמות)וכ ּמ ה ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
בּ אמ וּ נה ונקׁש רוֹ ת ועוֹ לוֹ ת ואוֹ ת, אוֹ ת ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 

ה7יגוּ (בגלוי) 0ֹּלא מה בּ הם ונסּת ר ,ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
תלוּ יה הּת וֹ רה והּת חּת וֹ נים, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים
ה וּ א הבּ א, והע וֹ לם הזּ ה הע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבהם,

כּ תוּ ב , כּ ן ועל אחד. לט )וּ ׁש מוֹ  (תהלים  ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
בלׁש וֹ ני . מחטוֹ א דרכי אׁש מרה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י

ה)וכתוּ ב, לחטיא(קהלת ּפ י# את ּת ּת ן אל ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
בּ שׂ ר #. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶאת

לכעס נֹוח תהא ׁשּלא - זר אל בְך יהיה  ְְְְִִֵֵֶֶַָֹֹֹלא

זרֹלא  אל ב  י)יהיה  נח:(פא, פ' חדש [זוהר ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

כ"ז .) רבּ י ](דף  נח, ּת וֹ ל דּ ת ◌ִ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה
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ידי: יהו�טזאׁש יב לעוֹ לם:�משׂ נאי עּת ם ויהי לוֹ  ויּ אכילהוּ יזיכחׁש וּ  ¨¦¨¦§©§¥§Ÿ̈§©£¦¦¦¨§¨©©£¦¥
אשׂ בּ יע%: דּ בׁש  וּ מצּ וּ ר חּט ה ¤¦§©©§¦¨¦¤¥¥מחלב

ּפ תח, פא)אל כּ סנדּ ראי  ב!(תהלים יהיה ֹלא  ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
נכר לאל ת ׁש ּת חוה וֹלא זר  יהיהאל ֹלא . ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

תׁש ּת חוה וֹלא הרע . יצר  זה  - זר  אל ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְב#
רבּ י  ארּמ ית. תבעל ׁש ֹּלא - נכר ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְלאל
ׁש ֹּלא - זר אל ב# יהיה ֹלא א וֹ מר, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר
עוֹ בד  כּ אלּ וּ  הכּ וֹ עס, ׁש כּ ל לכעס. נוֹ ח ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְתהא 
כּ # עקיבא, רבּ י ׁש אמר אלילים. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ֲעבוֹ דת 
ל# אוֹ מר היּ וֹ ם הרע: יצר ׁש ל דּ רכּ וֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַהוּ א
עבוֹ דה עבד ל# אוֹ מר  וּ למחר  כּ #, ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲעשׂ ה

אוֹ מר , היה הוּ א ועוֹ בד. והוֹ ל# כּ עס זרה, ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
מכּ לּ ן  גּ ד וֹ ל  חכם דּ בריםּת למיד  בּ ּמ ה . ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌.◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הּק דוֹ ׁש אמ וּ רים כּ נגד ׁש הם בּ דברים ? ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
ּת וֹ רה ׁש אמרה הוּ א, כא)בּ ר וּ # אין (משלי  ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ה'. לנגד עצה ואין  ּת בוּ נה ואין ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָחכמה

לכעס. לוֹ  אסוּ ר אחרים בּ דברים ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל
מצוּ י  ׁש יּ הא כּ די  ּת למיד, אצל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְוהרב 
העם, ׁש אר  ואצל  מּת ר. - וּ במ וֹ ראוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ְ◌ִבּ כבוֹ דוֹ 
- ׁש מים לׁש ם עליהם  מוֹ ראוֹ  יהיה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען
כּ עסנ וּ תם ׁש אין אסוּ ר, אנׁש ים וּ ׁש אר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌3מּת ר.

ׁש מעוֹ ן, ר בּ י אמר  ׁש מים. מדּ ת ליראת ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
וזוֹ  לרצוֹ ת . ונוֹ ח לכעס , קׁש ה - ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק

מכּ לּ ן  גּ ד וֹ לה להוֹ רוֹ ת,הּמ דּ ה הכּ תוּ ב וּ בא . ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌.◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌
נ וֹ ח בּ דע ּת וֹ , נוֹ ח - נח  ּת וֹ לדּ ת  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹֹ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה

זה עוֹ שׂ ה וּ מי בּ מהלכ וֹ . נוֹ ח ?בּ דבּ וּ ר וֹ , ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
אי  עליו: אוֹ מרים  וּ כׁש ּמ ת, צדּ יק. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִאיׁש 
וּ למה בּ דּ רתיו, היה ּת מים חסיד. אי ◌ָ◌ְ◌ָֹֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָענו,

למעלהיזכּ ה נח , התהלּ # האֹלהים  את ? ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הּמ על וֹ ת. כּ ל ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַעל
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אֹלהיםאפב לאסף אֹלהים'מזמוֹ ר בּ קרב אל בּ עדת ׁש ּפ ט:'נצּ ב י ¦§§¨¨¡¦¦¨©£©¥§¤¤¡¦¦§Ÿ
סלה:ב ּת שׂ אוּ  רׁש עים וּ פני עול ׁש ּפ טוּ  ּת  מתי עניג עד ויתוֹ ם דל ׁש פטוּ  ©¨©¦§§¨¤§¥§¨¦¦§¤¨¦§©§¨¨¦

הצדּ יקוּ : הצּ ילוּ :ד ורׁש  רׁש עים מיּ ד ואביוֹ ן דל יבינוּ הּפ לּ טוּ  וֹלא ידעוּ  ֹלא ¨¨©§¦©§©§¤§¦©§¨¦©¦¨§§¨¦

ארץ: מוֹ סדי כּ ל יּמ וֹ טוּ  יתהלּ כוּ  אֹלהיםובּ חׁש כה אמרּת י וּ בני'אני אּת ם ©£¥¨¦§©¨¦¨§¥¨¤£¦¨©§¦¡¦©¤§¥

כּ לּ כם: ּת ּפ לוּ :זעליוֹ ן ה)רים וּ כאחד ּת מוּ תוּ ן כּ אדם אֹלהיםחאכן 'קוּ מה ¤§ª§¤¨¥§¨¨§§©©©¨¦¦Ÿ¨¡¦
הגּ וֹ ים: בּ כל תנחל אּת ה כּ י הארץ ¦©¨§©§¦¨©¦¤¨¨¨§ׁ̈ש פטה

בשליחותך  להצליח

נצב א)אלהים פב]:(פב, לפרק תהלים תחזור [שימוש ואתה בדרך  אמור בשליחות איש  שלחך  אם
בשליחותך. ותצליח  מהרה

IIתהלים IIשימוש

וגו 'עד עול ּת ׁש ּפ ט וּ  ב )מתי ח "ב:(פב , [זוהר ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

קיז .) תורה](דף  דּ ין זוהר דן ׁש ֹּלא דּ יּ ן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוכל
את הׁש ליט  כּ אלּ וּ  זהוּ  לאמּת וֹ , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱאמת

בּ ע וֹ לם. ח)סמא"ל אמת(דניאל  ותׁש ל # ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌
את ויקים ה0כינה, את עּמ ּה  וה ּפ יל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַארצה,
סמא"ל . עם סמא"ל  ׁש ל  הזּ וּ ג בּ ת ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֵגּ יהנּ ם,
דּ ין  ׁש קר. שׂ פת יקים האמת דּ ין  ׁש ל  ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּמ קוֹ ם
גּ יה נּ ם - ׁש קר שׂ פת האמצעי. עּמ וּ ד - ֹ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱאמת
גּ יה נּ ם דּ ין, דּ ן כּ ׁש דּ יּ ן כּ #, וּ מ0וּ ם ֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוסמא"ל .
ׁש ל  זוּ גוֹ  בּ ת מ7מאלוֹ , לפניו ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּפ תוּ חה

מל  צוּ ארוֹ , על וחרב הּמ ות.סמא"ל. א# ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
עדן  וגן צ וּ אר וֹ , מעל מאחוֹ ריו ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵסמא"ל 
על  לפניו ּפ תוּ ח החיּ ים ועץ לימינוֹ , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָּפ תוּ ח
מלא# עליו ׁש וֹ לט ׁש קר , דּ ין דּ ן אם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹראׁש וֹ .
אוֹ תוֹ  שׂ וֹ רף כּ # ואחר אוֹ תוֹ , וׁש וֹ חט ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות 
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  אמת, דּ ין דּ ן ואם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַבּ גּ יהנּ ם.
מעץ  אוֹ תוֹ  וּ מטעים עדן לגן יכניסוֹ  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א

עליו ׁש כּ ת וּ ב ג )החיּ ים, גּ ם(בראשית ולקח ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ׁש נּ ברא לעלם. וחי ואכל החיּ ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵמעץ

נאמר ׁש בּ ּה  ג )בּ ּת וֹ רה, היא(משלי  חיּ ים  עץ ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌
בּ ּה  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַל ּמ חזיקים

לטמאה – לקדמּותֹו חזר העגל ְְְְְֵֵֶַַָָָֻחטא 
ל ּכל ְֶַַָֹולּמות 

וגוֹ 'אני  אּת ם אֹלהים ו)אמרּת י [זוהר:(פב , ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

פקודי פ ' רל"ו:)ח "ב  ה ּט מאה](דף ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְורוּ ח
בּ אוֹ ת וֹ  מק וֹ ם מצאה בּ ּמ דבּ ר, נמצאת ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ּת מיד
טהוֹ רים ישׂ ראל 0היוּ  וּ מה  בּ וֹ . להתחזּ ק ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְזמן
וגרם בּ עוֹ לם  ׁש הּט יל  ראׁש וֹ נה זהמה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌3◌ָ◌ֵמאוֹ ת ּה 
להם גּ רם סיני הר על  כּ ׁש עמדוּ  - לכּ ל ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָמות
עליהם, וּ להת גּ בּ ר אוֹ תם לט ּמ א מ ּק דם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְכּ מ וֹ 
וּ לדוֹ רוֹ תיהם הע וֹ לם וּ לכל להם  מות ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוגרם 

ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  פב)אחריהם. אמרּת י (תהלים אני  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וגוֹ '. ּת מ וּ ת וּ ן  כּ אדם אכן וג וֹ '. אּת ם ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱא ֹלהים 
בּ סוֹ ד להּט הר כּ # אחר חזר אהרן כּ # ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם 
ימים ׁש בעה בּ אוֹ תם העלי וֹ נה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה

בּ עגל. להּט הר כּ # ואחר ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים,

מֹורידת ֹו אדם ׁשל ּמיתתֹו - ּתמ ּות ּון  ּכאדם ְְִִֵֶָָָָָָָאכן
ׁשּבתֹוכֹו הרע  יצר  אֹותֹו ׁשּיּמחה  ּכדי ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלעפר 

וגוֹ 'אכן  ּת מוּ תוּ ן ז)ּכ אדם פ ':(פב, ח "ג [זוהר ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌

לך קס"ב.)שלח  אוֹ תם](דף לפני ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָחזרוּ 
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אוֹ מרים, ׁש היוּ  וּ מצאוּ  מקרא, פב )בּ עלי  (שם ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ לּ כם. עליוֹ ן וּ בני אּת ם א ֹלהים אמרּת י ◌ֶ◌ְ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני
עשׂ יּ ה ׁש הקדּ מּת ם  בּ ׁש עה אמרּת י, ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני
כּ יון  וגוֹ '. אּת ם אֹלהים ׁש הרי  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַל0מיעה,

כּ אדם אכן - הרע  יצר אחר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מׁש כּת ם
מוֹ רידתוֹ  אדם ׁש ל ּמ יתתוֹ  מה וגוֹ '. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְּת מ וּ תוּ ן
ׁש בּ תוֹ כ וֹ , הרע  יצר  אוֹ תוֹ  ׁש יּ ּמ חה כּ די  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶלעפר
בּ תוֹ כ וֹ . ונתעכּ ל ׁש ּמ ת הוּ א הרע יצר ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְואוֹ תוֹ 
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לחודש יז

לאסף:אפג מזמוֹ ר ּת ׁש קט'אֹלהיםבׁש יר ואל ּת חרׁש  אל ל� דּ מי אל ¦¦§§¨¨¡¦©¢¦¨©¤¡©§©¦§Ÿ

ראׁש :ג אל: נשׂ אוּ  וּ משׂ נאי% יהמיוּ ן אוֹ יבי% הנּ ה סוֹ דד כּ י יערימוּ  עּמ % על ¥¦¦¥§¤¤¡¨§©§¤¨§Ÿ©©§©£¦

צפוּ ני%: על עוֹ ד:הויתיעצוּ  ישׂ ראל ׁש ם יזּ כר וֹלא מגּ וֹ י ונכחידם לכוּ  כּ יואמרוּ  §¦§¨£©§¤¨§§§©§¦¥¦§¦¨¥¥¦§¨¥¦

בּ ר עלי% יחדּ ו לב יכרתוּ :נוֹ עצוּ  והגרים:זית מוֹ אב ויׁש מעאלים אדוֹ ם אהלי £¥©§¨¨¤§¦¦§Ÿ¨¢¥¡§¦§§¥¦¨§©§¦
צוֹ ר:ח יׁש בי עם ּפ לׁש ת ועמלק ועּמ וֹ ן לבניטגּ בל זרוֹ ע היוּ  עּמ ם נלוה א$וּ ר גּ ם §¨§©©£¨¥§¤¤¦Ÿ§¥©©¦§¨¦¨¨§©¦§¥

סלה: קיׁש וֹ ן:ילוֹ ט בּ נחל כיבין כּ סיסרא כּ מדין להם דּ אריאעשׂ ה בעין נׁש מדוּ  ¤¨£¥¨¤§¦§¨§¦§¨§¨¦§©©¦¦§§§¥Ÿ

לאדמה: דּ מן נסיכמוֹ :יבהיוּ  כּ ל וּ כצלמנּ ע וּ כזבח וכזאב כּ ערב נדיבמוֹ  ׁש יתמוֹ  ¨Ÿ¤¨£¨¨¦¥§¦¥§Ÿ¥§¦§¥§¤©§©§ª¨¨§¦¥

אֹלהיםיג נאוֹ ת את לּ נוּ  נירׁש ה אמרוּ  כגּ לגּ ל'אֹלהייד:'אׁש ר ׁש יתמוֹ  £¤¨§¦£¨¨¥§¡¦¡©¦¥©©§©
רוּ ח: לפני הרים:טוכּ קׁש  ּת להט וּ כלהבה יער ּת בער ּת רדּ פםטזכּ אׁש  כּ ן §©¦§¥©§¥¦§©¨©§¤¨¨§©¥¨¦¥¦§§¥

תבהלם: וּ בסוּ פת% יהו�יזבּ סער% ׁש מ% ויבקׁש וּ  קלוֹ ן פניהם :�מלּ א §©£¤§¨§§©£¥©¥§¥¤¨¦©§¦§§Ÿ̈

למלחמה

לך דמי  אל  ב)אלהים פג]:(פג, לפרק תהלים ינצחוך [שימוש  ולא עליך ותלהו אותו  כתוב למלחמה 
רעה . שום בך  יעשו  לא ינצחוך ואם

IIתהלים IIשימוש

העֹולם ּבני את מֹוציא היה אבינּו ְְִִֵֶַָָָָָָָאברהם
לעב א ֹותם ּומכניס  זרה ֹודתמעב ֹודה ְֲֲִֵַַַָָָָ

ַָהּקּב"ה
וגו'אֹלהים  ל  דּ מי  ב )אל ח "א:(פג, [זוהר  ֱ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ָ◌

לך לך פו:)פ' ואמר,](דף (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ואל פג ) ּת חרׁש  אל ל# דּ מי אל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ֱאֹלהים

מּט ה ׁש ל ההתעוֹ ררוּ ת היא ז וֹ  אל. ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִּת ׁש קט
ל#, דּ מי אל אֹלהים דּ וד, אמר ל ׁש ֹלט. ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ די 
היּ מין. אל וּ להתחבּ ר  העלי וֹ ן אל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלהעיר 

הּט עם מ0וּ םמה  אוֹ יבי#(שם)? הנּ ה כּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
וגוֹ '. יחדּ ו [וכתוב]יהמיוּ ן לב נוֹ עצ וּ  כּ י ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אל  אֹלהים כּ #, וּ מ0וּ ם יכרתוּ . בּ רית ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָעלי #
אז  ׁש הרי  מעלה, כּ לּפ י להעיר ל# ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֳדּ מי
וכאׁש ר עּמ ּה . אוֹ תּה  וק וֹ ׁש ר  היּ מין  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִמתע וֹ רר
ה7וֹ נאים, נׁש בּ רים אז בּ יּ מין , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנקׁש רת

טו)ׁש כּ תוּ ב בּ כּ ח(שמות נאדּ רי ה' ימינ # ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌
בּ ׁש עה וּ ראה, וּ בא אוֹ יב. ּת רעץ ה' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְימינ #
לה לּ חם הּמ לכים אוֹ תם כּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התחבּ ר וּ 
מן  להעבירוֹ  התיעצוּ  אברהם, על ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּק רב
ׁש ל  אחיו בּ ן בּ לוֹ ט ׁש 0לטוּ  וכיון ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
ל וֹ ט את ויּ קחוּ  ׁש כּ תוּ ב הלכ וּ , מיּ ד ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם,
מה ויּ לכ וּ . אברם אחי  בּ ן רכ ׁש וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ְואת

היתההּט עם לוֹ ט  ׁש ל ׁש דּ מוּ תוֹ  מ 0וּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ ל  ויּ לכוּ , כּ # וּ מ 0וּ ם לאברהם, ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָדוֹ מה

הּט עם מה בּ ׁש בילוֹ . היה הּק רב ?אוֹ תוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ ני  את מוֹ ציא היה ׁש אברהם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
אוֹ תם וּ מכניס זרה מעבוֹ דה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם
הּק דוֹ ׁש  ועוֹ ד , הוּ א. בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַלעבוֹ דת
לגדּ ל  כּ די בּ עוֹ לם א וֹ תם העיר הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
אוֹ תוֹ  וּ לקרב בּ עוֹ לם אברהם ׁש ל ׁש מוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶאת
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ויאבדוּ :יח ויחּפ רוּ  עד עדי ויבּ הלוּ  יהו�יטיבׁש וּ  ׁש מ% אּת ה כּ י �וידעוּ  ¥Ÿ§¦¨££¥©§©§§§Ÿ¥§¥§¦©¨¦§§Ÿ̈
הארץ: כּ ל על עליוֹ ן ¤¨¨¨©§¤¤©§לבדּ %

ׁש אברהם כּ יון - הדּ בר  וסוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַלעבוֹ דתוֹ .
אל  אֹלהים אז אחריהם, לרדּ ף ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִהתעוֹ רר
לאברהם. נקׁש ר ׁש ה כּ ל עד ל#, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֳדּ מי
כּ ל  נ ׁש בּ רוּ  אז לאברהם, נקׁש ר  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כׁש הכּ ל 
ׁש כּ תוּ ב  ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  מלּ פניו, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לכים

וגוֹ '. אוֹ יב ּת רעץ ה' ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְימינ#

מת ּפללים ׁשהי ּו על א ּלה ? את הּציל  ְְִִִִֵֶֶֶַַַָמה 
ׁשמֹו ּומיחדים הּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ְְְֲִִֵַַָָלפני 

ועל נּצלּוּכרא ּוי  ּכרא ּוי  ׁשמֹו ׁשּמיחדים ְְְְֲִִֶַַָָָָ
יֹוקדת א ׁש ֵֵֶֶָמא ֹותּה

וגו'וידעוּ  ה' ׁש מ 2 א ּת ה יט)ּכ י [זוהר:(פג, ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

מות אחרי פ ' נ"ז .)ח "ג כּ #](דף ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
כּ ל  בּ א ׁש , לּפ ל  ׁש נּ כּפ תוּ  הזּ וֹ  בּ ׁש עה  ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש נינ וּ ,
עּמ ים אוֹ תם כּ ל  אל ואמר  קוֹ לוֹ  הרים  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד 

אמר , חנניה ושׂ רים. קיח)וּ מלכים  ה'(תהלים  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ עזרי  לי ה ' אדם לי יּ עשׂ ה מה אירא ֹלא ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִלי
וגוֹ '. בּ ה' לחס וֹ ת טוֹ ב בשׂ נאי  אראה ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַואני

ואמר, ּפ תח  ל )מיׁש אל  אל (ירמיה  ואּת ה ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌
אני  אּת # כּ י  וגוֹ ' ה' נאם יעקב עב דּ י ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִּת ירא
בּ אוֹ תּה  וגוֹ '. אעשׂ ה כּ י להוֹ ׁש יע# ה' ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌3◌ְנאם
ּת מהוּ  יעקב, ׁש ם את כלּ ם ׁש 0מעוּ  ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה

ואמר, ּפ תח עזריה בּ ליצנוּ ת. (דבריםוצחקוּ  ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
זהוּ ו) אחד. ה' אֹלהינוּ  ה ' ישׂ ראל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע

מד )ׁש כּ תוּ ב, וגוֹ '.(ישעיה אני לה' יאמר  זה ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

יקרא וזה חנניה. זה - אני לה' יאמר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶזה
לה' ידוֹ  יכ ּת ב  וזה מי ׁש אל. זה - יעקב ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְבׁש ם
בּ אוֹ תּה  עזריה. זה - יכנּ ה ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ בׁש ם
הּפ מליא את  הוּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  כּ נּ ס ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָׁש עה
מאוֹ תם דבּ וּ ר  בּ איזה להם: ואמר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ ,
אצּ יל  ה0ֹלׁש ה אלּ ה ׁש אמרוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהדּ בּ וּ רים

ואמרוּ ,אוֹ תם ּפ תחוּ  סג )? כּ י(תהלים וידעוּ  ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
הארץ. כּ ל על עליוֹ ן לב דּ ! ה' ׁש מ! ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַאּת ה

ה וּ אבּ אוֹ ת ּה  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אמר ׁש עה ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ד בּ וּ ר בּ איזה ׁש לּ י, כּ ּס א ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַלכּ ּס א:
אוֹ תם את אצּ יל  הדּ בּ וּ רים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵמא וֹ תם

ׁש כּ לּ םהצּ דּ יקים הדּ בּ וּ ר  בּ אוֹ תוֹ  לוֹ : אמר ? ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌3◌ָ◌
יבוֹ ׁש  ע ּת ה  ֹלא אוֹ תם, אצּ יל עליו ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָצחקוּ 
ׁש עמד  כּ מוֹ  יחורוּ . ּפ ניו ע ּת ה  וֹלא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב
אצל  עכ ׁש ו יקוּ ם בּ אׁש , אברהם אצל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַיעקב
בּ ית אל ה' אמר כּ ה ׁש כּ תוּ ב , זהוּ  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵאלּ ה.
יבוֹ ׁש  עּת ה ֹלא אברהם  את ּפ דה  אׁש ר ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֲ◌ַיעקב
ׁש נינוּ , הלּ יצנוּ ת. ׁש ל מהבּ וּ ׁש ה  וגוֹ '. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב
נשׂ רפוּ  ה זּ ה, מהדּ בּ וּ ר  ׁש צּ חקוּ  א וֹ תם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל
אׁש  ׁש ל ׁש ביב אוֹ תם והרג אׁש , .בּ אוֹ תּה  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

מתּפ ללים  ׁש היוּ  על  אלּ ה? את הצּ יל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַמה
ׁש מוֹ  וּ מיחדים הוּ א  בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
נצּ ל וּ  כּ ראוּ י, ׁש מוֹ  ׁש ּמ יחדים ועל  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י,

יוֹ קדת. אׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵמאוֹ תּה 
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מזמוֹ ר:אפד קרח לבני הגּ ּת ית על יהו�בלמנצּ ח מׁש כּ נוֹ תי% יּ דידוֹ ת מה ©§©¥©©©¦¦¦§¥Ÿ©¦§©§¦¦§§¤§Ÿ̈

לחצרוֹ ג צבאוֹ ת:� נפׁש י כּ לתה וגם יהו�נכספה לבּ י�ת §¨¦§§¨§©¨§¨©§¦§©§§Ÿ̈¦¦

חי: אל אל ירנּ נוּ  ׁש תהד וּ בשׂ רי אׁש ר לּה  קן וּ דרוֹ ר בית מצאה צּפ וֹ ר גּ ם §¨¦§©§¤¥¨©¦¨§¨©¦§¥¨£¤¨¨

חליו  מרוב גופי שרזה למי

משכנותיך ידידות ב)מה פד ]:(פד , לפרק תהלים מ [שימוש גופו שרווח  אותולמי יאמר  חליו . רוב 
א ' א "ב. הוא שלו ושם בעז"ה . ויועיל עליו ושפוך שמש ראו שלא מים מלאה חדשה קדרה על

"בך. מן ב' "צבאות, מן

IIתהלים IIשימוש

ה ּוא ׁשּמּׁשם ה' לחצרֹות מׁשּתֹוקק  ְְְִִֵֶַַַָה ּגּוף 
ְִָנלקח

וגו'נכספה  ה' לחצרות  נפשי  כלתה  וגם

ג) חדש:(פד , תורה](בראשית )[זוהר זוהר

שלנו, בברייתא למדנו הרי יוסי רב אמר
בין  למעלה בין הקב"ה  שעשה מה שכל
למינו, ללכת ונמהרים נכספים כלם למטה
ממנה, שנלקח לארץ מינו אחר הולך  הגוף
למקום אלא השתוקקות לה אין והנשמה
הקב"ה שעשה מה  שכל משם, שנלקחה
נכספה הכתוב שאמר זה מינו , אחר יכסוף
לעולם ולא ה', לחצרות נפשי  כלתה  וגם

הגוף : כמו הזה

א ּלא סח ֹורה  ולא תפנּוקים  צריכה לא  ְְְְִִֶַָָָָֹֹּתֹורה
ולילה יֹומם ּבּה ְֲַַָָָָֹלעמל

וגו 'גּ ם בית מצאה ד )צּפ וֹ ר [זוהר:(פד, ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ויקרא  פ' ט'.)ויקרא  ואמר,](דף  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח 
טו) א  ה וּ א(שמואל  מי ה ּק יני . אל ׁש אוּ ל ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 

מׁש ה,הּק יני  ׁש ל חמיו  יתרוֹ , בּ ני  אלּ וּ  ? ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌
כּ מ וֹ  הזּ ה, הדּ ר וֹ ר כּ מוֹ  בּ ּמ ד בּ ר קן ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש עשׂ וּ 

פב )ׁש נּ אמר ל ּה (תהלים קן ללמד וּ דר וֹ ר  כּ די  , ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
וֹלא תפנוּ קים צריכה ֹלא ׁש ּת וֹ רה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָּת וֹ רה.
ולילה. יוֹ מם בּ ּה  לעמל אלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְסחוֹ רה,

יריחוֹ . ׁש ל מהענג ל ּמ ד בּ ר נסעוּ  כּ # ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמ0וּ ם
ׁש כּ תוּ ב א)זהוּ  מ ׁש ה(שופטים חתן קיני וּ בני  ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵֹ◌ֶֹ◌

וגוֹ '. הּת מרים מעיר ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָעלוּ 

ה ּצּדיקים ר ּוחֹות אּלּו - בית מצאה  צ ּפֹור ְִִִִֵַַַַָָּגם

וגו 'גּ ם  בית מצאה ד )צּפ וֹ ר ח"ג:(פד , [זוהר ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

בלק  קצ"ו:)פ' רבּ י ](דף  וגוֹ '. בּ לק  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
חיּ יא, רבּ י 0אמר  מה ודּ אי אמר, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר

כּ תוּ ב, אבל היה. נסּת ר  פד )דּ בר גּ ם (תהלים ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ל ּה  קן וּ דרוֹ ר בית מצאה דּ וד צ ּפ וֹ ר וכי וגוֹ '. ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

דּ בר אוֹ מר היה בּ עוֹ לם צּפ וֹ ר על ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
חביבוֹ תזה כּ ּמ ה ׁש 0נינוּ  כּ מוֹ  אלּ א ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

אם הוּ א. בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מוֹ ת
כּ # ֹלא - העוֹ לם נׁש מוֹ ת כּ ל אלּ אּת אמר ! ַֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

אּת וֹ , מדוֹ רן ׁש 0ם הצּ דּ יקים נ ׁש מוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תן
וּ מ למעלה וכ#מדוֹ ריהן למּט ה, דוֹ ריהן  ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

רוּ ח וֹ ת אלּ וּ  - בית  מצאה צּפ וֹ ר גּ ם ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר .
עדן, לגן הן ח וֹ מוֹ ת ׁש ֹלׁש  ׁש נינוּ , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים.
וּ נׁש מ וֹ ת ר וּ ח וֹ ת  כּ ּמ ה ואחת אחת כּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵוּ בין 
ענּ וּ גי  ׁש ל  מריח ונהנוֹ ת  ׁש ם ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמט יּ לוֹ ת
זכוּ  ׁש ֹּלא גּ ב על אף ׁש בּ פנים, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
הצּ דּ יקים רוּ חוֹ ת ענּ וּ ג אבל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס .

- סד )ׁש בּ פנים אֹלהים(ישעיה ראתה ֹלא עין ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
ימיוגוֹ '. והם בּ ׁש נה, י ׁש  רׁש וּ מים וימים  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
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מׁש וֹ טטוֹ ת  רוּ חוֹ ת  ׁש אוֹ תן ּת ׁש רי , וימי  ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִניסן
ׁש צּ רי! מק וֹ ם גּ ב וּ פוֹ קד וֹ ת  על  ואף . ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אלּ וּ  ימים אבל מׁש וֹ טטוֹ ת, רבּ וֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּפ עמים 
הגּ נּ ה, ח וֹ מוֹ ת גּ בּ י על ונראים הם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְר ׁש וּ מים
מצפצפוֹ ת צּפ רים כּ מראה ואחת אחת ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל

וּ בקר. בּ קר ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל

הוּ א,וא וֹ ת וֹ  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש בח צפצוּ ף  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל  אדם בּ ני  חיּ י  על  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוּ תפלּ ה
י שׂ ראל  כּ ל ימים ׁש אוֹ תם מ0וּ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
העוֹ לם. ר בּ וֹ ן  וּ במצווֹ ת בּ מצווֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתע ּס קים 
ועל  מצפצפוֹ ת, צּפ רים נראוֹ ת בּ שׂ מחה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְואז
מצפצפוֹ ת עדן גּ ן ׁש ל החוֹ מוֹ ת ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַגּ בּ י
חיּ י  על  וּ מתּפ ללוֹ ת וּ מוֹ דוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש בּ חוֹ ת
אלעזר, ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר  הזּ ה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש ם. רוּ חוֹ ת אוֹ תן ׁש וּ דּ אי אמר ּת  יפה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַודּ אי

ל ּה  קן וּ דרוֹ ר על ּת אמר  מה  כּ #אבל אמר, ? ֲ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ׁש עוֹ לה קדוֹ ׁש ה נ ׁש מה  זוֹ הי  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָלמדּת י,
ׁש עין  וגנוּ ז טמיר למקוֹ ם ועוֹ לה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
רבּ י  אמר וגוֹ '. זוּ לת# א ֹלהים ראתה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָֹלא
ויפה אמר ּת  יפה ודּ אי אלעזר, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
הוּ א, ׁש לּ מּט ה  עדן בּ גן זה  כּ ל אבל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲהוּ א,
צ ּפ וֹ ר גּ ם ודּ אי . זה וכ# הוּ א ׁש אמר ּת  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
ׁש זּ כוּ  קדוֹ ׁש וֹ ת ר וּ ח וֹ ת  אלּ וּ  - בית ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָמצאה
מ0וּ ם כּ #, אחר ולצאת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס 
ואלּ וּ  צּפ רים, כּ מראה ונרא וֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש וֹ טטוֹ ת
ואחת אחת ׁש לּ כל ודּ אי  בית. מצאה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָר וּ חוֹ ת

בּ פנים. ידוּ עים מד וֹ רים להן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵיׁש 

חבריהם.ועם  מחּפ ת נכוים כּ לּ ם  זה, כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
מהכּ ל. וחרוּ ת דּ רוֹ ר להם  ׁש יּ ׁש  ֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵא לּ וּ 
טמיר היכל  להם מראה הוּ א  בּ רוּ ! ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
זוּ לת!, א ֹלהים ראתה  ֹלא  ׁש עין אחד  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָגּ נוּ ז 

צּפ וֹ ר קן  נקרא היכל  וּ מ 0םואוֹ תוֹ  , ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
לבא. לעתיד ל ּמ ׁש יח עטר וֹ ת ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתע ּט רים 

בּ ׁש נה, ּפ עמים ׁש ֹלׁש  רׁש וּ מים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ בימים
להׁש ּת עׁש ע  רוֹ צה הוּ א בּ רוּ # ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

טמ היכל  להם וּ מראה הצּ דּ יקים , ירבּ אוֹ תם ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
כּ ל  אוֹ תוֹ  מ כּ ירים ו ֹלא י וֹ דעים ׁש ֹּלא ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָגּ נוּ ז
את אפרחיה ׁש תה אׁש ר  ׁש 0ם. ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
ׁש נּ תקנוּ  צדּ יקים אוֹ תם אלּ וּ  - ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִמזבּ חוֹ תי#
ׁש בּ כתב  לּת וֹ רה  ׁש זּ כוּ  קדוֹ ׁש ים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ בנים
ואלּ וּ  הזּ ה. בּ עוֹ לם ּפ ה ׁש בּ על ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְולּת וֹ רה
לפני  מתע ּט רים מזבּ חוֹ ת. ׁש ני  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים
בּ עוֹ לם בּ ניהם זכ וּ ת ׁש הרי הּק ד וֹ ׁש , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
מי  ׁש ם. אוֹ תם וּ מעּט רים עליהם, מגנּ ה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה

זה לכל ׁש זּ וֹ כה אפרחיה,הר וּ ח ׁש 0תה זוֹ  ? ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌
אמר והלאה מכּ אן וגוֹ '. למזבּ חוֹ תי # ֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְללּמ ד

ׁש ם. נראה אני בוּ ׁש ה בּ לי  ׁש הרי ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְדבר #,

צ ּפ וֹ רּפ תח גּ ם ואמר, אלעזר  ר בּ י כּ מּק דם ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ל ּה  קן וּ דרוֹ ר  יתרוֹ . זה - בית ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָמצאה
מלּמ דים הגּ זית בּ לׁש כּ ת ׁש היוּ  בּ ניו  זה -ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
זּ ה מה בּ פיהם. תוֹ רה דּ ברי  וח וֹ תכים ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָּת וֹ רה

בית וחנוּ מצאה לקחוּ  בּ התחלה אלּ א ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌
וּ מהּמ תיקוּ ת מדין מענג לקחוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּמ דבּ ר,
הּק דוֹ ׁש  ׁש ראה כּ יון בּמ דבּ ר. וחנוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש 0ם
מׁש # הּת וֹ רה, על היה ׁש כּ ּס וּ פם ה וּ א  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
הגּ זית. ללׁש כּ ת והכניסם מ0ם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ תם
הכּ ל  דּ רוֹ ר צּפ וֹ ר אחד. הכּ ל  - ל ּה  קן ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוּ דרוֹ ר 

אחד. ד )הוּ א הּק יני.(שופטים  אטו)חבר (שמואל  ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
וגוֹ '. הּק יני אל ׁש אוּ ל ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַויּ אמר

ּבכל אדם  ּכלידת נמׁשלת  י ׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָארץ
ּבאריכּות ּומבאר ְְֲִִֵַַָהּבחינֹות 

וגו'גּ ם בית מצאה  ד )צּפ וֹ ר חדש:(פד , [זוהר ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

הנעלם  מדרש השירים , עה .)שיר ◌ַ◌ָּפ תח](דף
ואמר , יהוֹ ׁש ע פד )ר בּ י צּפ וֹ ר(תהלים  גּ ם ַ◌ִ◌ְ◌3◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש תה  אׁש ר ל ּה  קן וּ דרוֹ ר בית ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָמצאה

IIתהלים IIזוהר 
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מל כּ י צבאוֹ ת ה' מזבּ חוֹ תי! את ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶאפרחיה 
הּק דוֹ ׁש ואֹלהי ע שׂ ה ׁש נינוּ , ׁש ם - צּפ וֹ ר גּ ם . ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

קדוֹ ׁש ים וּ מק וֹ מוֹ ת אתרים בּ ארץ הוּ א ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ #
היּ 0וּ ב. מקוֹ מוֹ ת מ0אר  עליוֹ נים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵיוֹ תר
בּ ר וּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  האדם. יצירת כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
זה כּ מוֹ  אוֹ תוֹ , וּ מנּפ ץ הזּ רע אוֹ תוֹ  בּ חר ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָהוּ א
וקׁש  לחוּ ד ּת בן חּט ים, וּ מנּפ ץ ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּמ ברר 
מקוֹ מם. על החּט ים את ׁש ּמ ברר  עד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלחוּ ד,

ׁש  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  נטל מּת חתכּ ; לג ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌
בּ כ ּמ ה מתחּמ ם ה0לג ואוֹ תוֹ  כבוֹ דוֹ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִכּ ּס א
ׁש ל  הּמ ים  בּ ת וֹ # אוֹ תוֹ  והּט יל ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְגונים,
עד  מתעבּ רת  ֹלא ׁש א0ה מכּ אן ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָהא0ה.
הזּ כר מּט יל הּמ ים וּ באוֹ תם מים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ׁש ּפ #
י וֹ תר יחד, מחבּ ר ׁש הוּ א הזּ רע זהוּ  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש לג,
כּ נגד  ׁש ה0לג כּ מוֹ  הא0ה, ׁש ל  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵמא וֹ ת וֹ 
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ׁש הּט יל לאחר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים.
אוֹ תוֹ , ונּפ ץ אוֹ תוֹ  בּ רר הּמ ים, לתוֹ # ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְהוּ א
אחת נקדּ ה ׁש היא טבּ וּ ר , בּ התחלה ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְועשׂ ה
טבּ וּ ר ואוֹ תוֹ  ה0לג, ׁש ל  ה בּ חירה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמּת וֹ #

ציּ וֹ ן. ׁש ל נק דּ ה ◌ִ◌ֶ◌ָ◌3◌ְהוּ א

לאר בּ עהוּ מ )ם  חוּ טים  אר בּ עה  הת ּפ 0טוּ  ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וּ מערב  מזרח  - העוֹ לם ׁש ל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְצדדים
מצּ ד  ׁש נּ מׁש # החוּ ט מאוֹ תוֹ  ודר וֹ ם. ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָצפוֹ ן
בּ ּמ זרח, מתחיל  גוּ ף. נעשׂ ה מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ זרח,
י שׂ ראל . ארץ הוּ א הגּ וּ ף בּ ּמ ערב . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מסיּ ם
כּ ל  ור בּ וֹ ן אדוֹ ן אדנ"י . בּ אוֹ תיּ וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנר ׁש ם 
מצּ ד  ׁש נּ מׁש # החוּ ט מא וֹ ת וֹ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
ה0לג כּ ל ׁש ל ה בּ ר וּ ר ׁש הוּ א  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהדּ רוֹ ם,
וה וּ א ימין, זרוֹ ע נעשׂ תה מּמ נּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְותקּפ וֹ ,
אדם בּ וֹ  ׁש נּ כנס עדן  גן וזה הענג. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ חירת
טמיר וזה הנּ ׁש מוֹ ת, לענג  והוּ א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן ,
החוּ ט מאוֹ תוֹ  העוֹ לם. כּ ל  ׁש ל ה יּ מין ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוגנוּ ז,
ונבראת נעשׂ ית מּמ נּ וּ  הצּ פוֹ ן, מצּ ד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מׁש #

ּפ סלת מא וֹ ת ּה  הגּ יה נּ ם . וזה שׂ מאל. ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְזר וֹ ע
ׁש ל  הנּ ׁש מוֹ ת ׁש ל  לענׁש  והוּ א ה0לג. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ל

◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהרׁש עים.

בּ לי הרא ׁש  העוֹ לם והיה בּ 0מים. נתּת ּק ן ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הּמ קדּ ׁש . בּ ית ׁש נּ בנה עד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹראׁש ,
ׁש ל  הּפ ה  בּ ראׁש . ה וּ קם הּמ ׁש כּ ן, ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש הוּ קם
וה וּ א סיני. בּ ראׁש , ׁש התּת ּק ן העוֹ לם, ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
מהבּ רוּ ר הּמ ים, ּת וֹ # הזּ ה הּפ ה את ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָר ׁש ם
האיברים, ׁש אר  וכל  הירכים ה0לג. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ל

הארץ. ׁש אר צירים בּ כל  י ׁש  ׁש לּ א -ה וּ כ ׁש ם ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ ּק ׁש  כּ ן  הלּ דה, בּ ׁש עת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַוחבלים
היוּ  העוֹ לם, לאוֹ ר הארץ  להוֹ ציא ה וּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָבּ רוּ !
ירד וּ  הרים יעל וּ  ויוֹ רדים, ע וֹ לים ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים

ה וּ אבקעוֹ ת  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה .? ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ונסוּ  וּ זועוֹ ת, רעמים הּק רקע מן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִהוֹ ציא

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קד )הּמ ים. גּ ערת#(תהלים מן ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌
הארץ, ויצאה יחפזוּ ן. רעמ# קוֹ ל מן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְינוּ ס וּ ן
הזּ ה כּ וּ לד וּ מלכלכת, נמוּ כה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ארה

מהלּ דה. וּ מלכל# כּ ּמ ת נמ וּ # ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא

הוּ כׁש ם  את ׁש יּ תעוֹ רר,ׁש ּמ פעּפ עין עד וּ לד ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לחּמ מוֹ , לגבּ וֹ  ונר  אׁש  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְונוֹ תנים
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה כּ # - להאיר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַוּ מראה
והכּ ל  ה ּמ ים. מּת וֹ # כּ ׁש יּ צאה בּ ארץ, ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהוּ א

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אחד . עז)בּ פסוּ ק רעמ#(שם  קוֹ ל ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
רגזה - מיּ ד ּת בל, ברקים האיר וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַבּ גּ לגּ ל
עד  הּפ ה, נסּת ם כּ אן עד  הארץ. ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַוּת רע ׁש 
בּ ראׁש וֹ  נפּת ח והּפ ה ישׂ ראל, ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אוּ 
וׁש ם הּת וֹ רה, בּ וֹ  ׁש נּ ּת נה סיני וזה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַבּ 0מים,
י שׂ ראל , לארץ וּ כׁש נּ כנס וּ  הדּ בּ וּ ר . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנתּת ּק ן
הּפ ה נסּת ם הּס תוּ ם. ונפ ּת ח הּפ תוּ ח, ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנסּת ם

הדּ בּ וּ ר בּ וֹ  היה ׁש ֹּלא משה)- הפ#(משנסתלק . ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌
הּמ קדּ ׁש . בּ ית  - הּט בּ וּ ר נפ ּת ח  האדם. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמן
וׁש וֹ תה אוֹ כלת, 0אּמ וֹ  מה  אוֹ כל  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מ0ם

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר פד מזמור | לחודש  יז | שלישי 403ספר

נזּ וֹ ן  הע וֹ לם וכל ׁש וֹ תה. 0אּמ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמּמ ה
י שׂ ראל . ארץ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמּת מצית

בּ עוֹ לם,וּ מ)וּ ם הם ואתרים מקוֹ מוֹ ת כּ #, ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
העדן, גּ ן אלּ וּ . על אלּ וּ  ׁש ל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְבּ ׁש בח
בּ וֹ  י ׁש  העוֹ לם, כּ ל ׁש ל היּ מין זרוֹ ע ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
וׁש ם אלּ וּ , על  אלּ וּ  ל ׁש בח ואתרים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְמקוֹ מוֹ ת
ורע. טוֹ ב ה דּ עת ועץ  החיּ ים , עץ ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵהוּ א
מן  וגנוּ ז טמיר מקוֹ ם י ׁש  מהם אחד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוּ בהיכל
ּפ רט מקוֹ ם אוֹ תוֹ  את ׁש ּמ כּ יר  מי ואין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַהכּ ל,
ּפ עמים ׁש ֹלׁש  י וֹ ם בּ כל ׁש בּ אה אחת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְלצּפ וֹ ר 

ה גּ ן  עצי  בּ תוֹ # צפור וּ מצפצפת גם (ואומרת ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
אתוגו') הנּ ׁש מוֹ ת יוֹ דע וֹ ת הצּ ּפ וֹ ר  וּ באוֹ תּה  .ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

וּ בזמן  וּ מׁש בּ ח וֹ ת, ׁש ּמ וֹ דוֹ ת בּ זמן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִסימניהן,
הצּ ּפ וֹ ר ואוֹ תּה  בּ חכמה . לדעת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לוֹ ת
וֹלא ונגנזת ונטמנת היכל, לאוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכנסת
הּק ד וֹ ׁש ה, הנּ ׁש מה זוֹ  - וּ דר וֹ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַנוֹ דעת.
דּ בר חוֹ רין. בּ ת והיא למעלה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עוֹ לה

פד )אחר, ל ּה (שם  קן היּ וֹ בל ,וּ דרוֹ ר זה - ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
בּ חכמה - ל ּה  קן דּ רוֹ ר . וּ קראתם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
וזה למעלה זה וּ דרוֹ ר , צּפ וֹ ר  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה.

מי  אפרחיה, ׁש תה אׁש ר הדּ רוֹ רלמּט ה. ? ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌
ׁש 0ה מּמ נּ ה ׁש ּמ וֹ ציאה החמ 0ים, ׁש נת  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַהזּ וֹ 
האפר וֹ חים, אוֹ תם ה זּ וֹ . והצּ ּפ וֹ ר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶאפר וֹ חים
ה ּמ זבּ ח הּמ זבּ ח וֹ ת , ׁש ני לתוֹ # ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְּת ׁש וּ קתם

והּמ זבּ ח ה ּמ זבּ חהּפ נימי מן נטלוּ  החיצ וֹ ן. ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
מלכּ י  החיצוֹ ן. לּמ זבּ ח ונתנוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּפ נימי 
ואֹלהי  החיצוֹ ן , הּמ זבּ ח  זה - מלכּ י  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵואֹלהי,

הּפ נימי . הּמ זבּ ח זה -ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לּמ זבּ חה ּמ ז בּ ח  ּת ׁש וּ קתוֹ  ּת מיד החיצ וֹ ן ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
ׁש וֹ כ# אינוֹ  וּ לעוֹ לם ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהּפ נימי,
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ותׁש בּ חוֹ ת. בּ ׁש ירוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמלּ זּמ ר 
ׁש הנּ ר זמן כּ ל לׁש ֹלמה. אׁש ר  ה 0ירים ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִׁש יר
כּ ת ּק וּ נּה , וה ּפ תילה הּפ תילה, על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵדּ וֹ לק 

וכל  מּמ נּ וּ . נהנים והכּ ל  וצח, מאיר ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָהאוֹ ר 
מן  חסר וה0מן נעדּ רת ׁש ה ּפ תילה ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְזמן
ׁש יּ וֹ דע  מי ואין נס ּת לּ ק, האוֹ ר ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּפ תילה,
ׁש יּ שׂ ראל  זמן כּ ל כּ ;, כּ לוּ ם. האוֹ ר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
אוֹ ר זוֹ , כּ פתילה וּ מסר גּ לים מתּק נים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָהיוּ 
ואוֹ מרת עליהם, דוֹ לקת  היתה מעלה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
האוֹ ר כּ דגמת לעוֹ לם, מׁש ּת כּ # ואינוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִׁש ירה,
לנגד  לעוֹ לם מׁש ּת כּ # ׁש אינוֹ  הּפ תילה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַעל
המעלּ ה הוּ א ה0יר  ואוֹ תוֹ  ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַמעלה.
- הּפ תילה נעדּ ר  קדׁש ים . קד ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש בּ 0ירים,
בּ וֹ . ׁש יּ וֹ דע  מי ואין ונס ּת לּ ק, האוֹ ר  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶנעדּ ר

ואוֹ מר , צוֹ וח יב )וּ ׁש ֹלמה  את(קהלת וּ זכר  ְ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
מתּת ּק ן  היה בּ חוּ רתי #. בּ ימי  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְבּ וֹ ראי#
טוֹ בים וּ במע שׂ ים בּ מצווֹ ת  עצמ# ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מסר גּ ל 
הה וּ א ׁש ה ּמ אוֹ ר בּ זמן בח וּ ר וֹ תי #, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִבּ ימי 
הה וּ א האוֹ ר על אחר, דּ בר  בּ ּפ תילה. ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵלוֹ הב
אוֹ תוֹ  לנגד אמר מתּק נת, ׁש הּפ תילה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
לנגד  התע וֹ רר בּ וֹ ראי#. את וּ זכר  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָהאוֹ ר 
האהבה. וּ תעוֹ רר בּ ׁש יר הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

הרעהעד  ימי  יבאוּ  ֹלא בּ זמן (שם)א ׁש ר  - ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הרעה, ותׁש ֹלט מתמעטת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הלּ בנה
חפץ. בּ הם ׁש אין  ימים הם  ׁש לּ ּה  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהיּ מים
נהר זה - ה 0מ ׁש  תחׁש # ֹלא אׁש ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַעד

ׁש כּ תוּ ב מעדן, ב )היּ וֹ צא יוֹ צא(בראשית ונהר ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב יד )מעדן, ויב ׁש .(איוב  יחרב ונהר ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא האוֹ ר זה  - ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוהאוֹ ר 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ימינוֹ . והוּ א בּ וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתעּט ף

ה וּ א(איכהב ) - והיּ רח ימינ וֹ . אחוֹ ר  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵהׁש יב 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  נהר . מאוֹ תוֹ  הּמ תמלּ א  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהיּ ם

יד ) ויב ׁש .(איוב  יחרב ונהר ים  מנּ י מים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָאזלוּ 
מזּ לוֹ ת עשׂ ר  ׁש נים אלּ וּ  - ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהכּ וֹ כבים
שׂ רי  אלּ וּ  - העבים וׁש בוּ  ל ּה . ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהידוּ עים
בּ כיּ תן  אחר - הגּ ׁש ם אחר הע וֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌3אּמ וֹ ת 
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ׁש לוֹ ם מלאכי ׁש כּ תוּ ב ה0רת, מלאכי ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
הבּ יתמר 0מרי  ׁש יּ זעוּ  בּ יּ וֹ ם (קהלתיב כּ יוּ ן . ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ביב ) החוֹ מוֹ ת, ׁש וֹ מרי אלּ וּ  (ישעיה- ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
הפקדּת י סב ) ירוּ ׁש לים  חוֹ מוֹ תי# ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעל

הם אלּ וּ  - החיל  אנ ׁש י והתע וּ תוּ  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים.
- חנוֹ ת ה וּ בטלוּ  לּה . סביב גּ בּ וֹ רים ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִׁש 0ים
כּ נפי  - מעטוּ  כּ י הּק רבּ נוֹ ת. אוֹ כלי  הם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵאלּ וּ 
הם אלּ וּ  - בּ ארבּ וֹ ת הראוֹ ת וחׁש כוּ  ◌ֵ◌ֵ◌3◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהח יּ וֹ ת.

ד ) בּ כל (זכריה מׁש וֹ טטים הּמ ה ה ' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵעיני 
דלתים וסגּ רוּ  ה'. עיני ׁש בע והם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌3◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,
ננעל וּ , ׁש כּ לּ ם ה0ערים  הם אלּ וּ  - ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַבּ 0וּ ק
בּ ׁש פל  ננעלוּ . ׁש ֹּלא דמעוֹ ת ׁש ערי  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָזוּ לתי 
ונׁש ּפ לה ׁש נּ פלה דּ וד , סכּ ת - הּט חנה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌3◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַקוֹ ל
ּת מיד  מׁש וֹ ררה ׁש היתה וקוֹ לּה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶלעפר,
בּ נוֹ ת כּ ל  וי 0חוּ  ׁש פל. - האהבה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש יר 
הנּ חלקים הּמ לאכים  הם  - ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַה0יר
מׁש וֹ ררים מהם ה0יר . על ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש מר וֹ תם
בּ לּ ילה. מׁש וֹ ררים  מׁש מרוֹ ת וּ מהם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ יּ וֹ ם,

ייראוּ , מגּ בּה  ה)גּ ם גּ ב ּה (קהלת  מעל  גּ ב ּה  כּ י  ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌
מזּ ה זה  וּ מק בּ ל מזּ ה , זה וׁש וֹ מר  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵֹׁש מר .
הּמ קדּ ׁש  בּ ית וּ בחרבּ ן וּ בקד 0ה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ נעימה 
וגב ּה  לפניו. מצוּ י  חזק ודין מארה, ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָיצתה

וּ מדּ ינוֹ . מגּ בּה  ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִיירא

כּ תוּ בוחתח ּת ים  מג )בּ דּ ר #, הנּ וֹ תן (ישעיה ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
נתיבה. עזּ ים וּ במים דּ ר# ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַבּ יּ ם
מראׁש וֹ  הּט ל וּ בא יוֹ רד, היה דר# ֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ באוֹ תוֹ 
וכל  שׂ מחה וכל  הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
בּ א. היה הדּ ר# בּ אוֹ תוֹ  רצ וֹ ן, וכל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְטוּ ב
ׁש בר על ׁש בר הּמ קדּ ׁש , בּ ית ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ְוּ בחר בּ ן
ותקף  ואימוֹ ת רגז וכל נמצא, הדּ ר # ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
כּ מ וֹ  ה0קד, וינאץ  הדּ ר#. בּ אוֹ תּה  היוּ  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְודין

ט )ׁש נּ אמר  הרעה.(דניאל  על ה' ויּ ׁש קד ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌
א)וכתוּ ב רוֹ אה.(ירמיה  אני  ׁש קד  מּק ל ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌

כּ ! יוֹ ם. ועשׂ רים אחד ה-קד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוּ צמיחת
בּ אב. ּת ׁש עה עד בּ תּמ וּ ז  עשׂ ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ-בעה
מוֹ ציא  אין  הּפ רח מציץ , ׁש ה -קד ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מיּ וֹ ם

יוֹ ם  ואחד עשׂ רים עד החגב ּפ רי, ויסּת בּ ל . ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ותפר דּ וד. בּ ית ׁש ל  ׁש כמ וֹ  על הּס בל יּת ן -3◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
למּט ה. הּמ קדּ ׁש  בּ ית עבוֹ דת זוֹ  - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהאביּ וֹ נה

ו  האדם בּ ני מהוצוֹ וחים נענים. אינם ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
עוֹ למוֹ .הּט עם בּ ית אל האדם הל # כּ י ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

והם למעלה, למעלה הכּ בוֹ ד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת לּ ק
מ0וּ ם בּ הם, ׁש יּ ׁש גּ יח  מי ואין ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְצוֹ וחים
יצא. ׁש ּמ ּמ נּ וּ  עוֹ למוֹ  לבית הסּת לּ ק ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
וּ מות, ורע, הּמ ארה , נמצאת זה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל
וצוֹ וחים וסוֹ פדים בּ ע וֹ לם, רעוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ מאוֹ רע וֹ ת

ׁש כּ תוּ ב  יוֹ ם, ט )בּ כל מות(שם עלה כּ י  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
הכּ סף  חבל ירתק ֹלא אׁש ר עד  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַבּ חלּ וֹ נינוּ .

יב ) מלמעלה(קהלת ׁש נּ מׁש # חסד  ׁש ל חוּ ט -ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
י וֹ רדת ׁש היא  - הזּ הב  גּ לּ ת ותרץ ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌3◌3◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה.
הגּ לּ ה. נפל החוּ ט, נׁש בּ ר החוּ ט. ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
נׁש ּת כּ חה ׁש הּת וֹ רה - ה ּמ בּ וּ ע על כּ ד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְות0בר

יופיא"ל הּמ ׁש אב , ואוֹ ת וֹ  (וי "אבּ גּ ל וּ ת, ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
וּ בני יפיפי "ה) הּת וֹ רה, מּמ עין ׁש אב ֹלא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה7ר ,

הבּ וֹ ר, אל הגּ ל גּ ל ונרץ  בּ ּה . נבוֹ כים ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
בּ כל  לח בּ ל ר ׁש וּ ת לוֹ  נּת ן הּמ ׁש חית ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַוּ מלא#
ויכלוּ  כּ ׁש היה, הארץ על העפר וישב ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְיוֹ ם.
והעפר, יכלה. והעוֹ לם הנּ ׁש מוֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
ויהיה כּ בּת חלּ ה, יׁש וֹ ב מּמ נּ וּ , נהיה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ל
אל  ּת ׁש וּ ב והרוּ ח  כּ ׁש היה. חרב ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
העוֹ לם ויתחדּ ׁש  נתנּה , אׁש ר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ָהאֹלהים

כּ ת וּ ב זמן וּ באוֹ תוֹ  יב )כּ בּת חלּ ה. (דניאל ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌
רבּ י  בּ א יקיצ וּ . עפר אדמת מיּ ׁש ני ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְור בּ ים
קרא בּ ראׁש וֹ . וּ נׁש קוּ הוּ  מר וֹ נוֹ ס, ורבּ י ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲעזריה

יח)עליו, ואזן (משלי  דּ עת יקנה  נבוֹ ן לב ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌
דּ עת. ּת בּק ׁש  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחכמים
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יהו� מזבּ חוֹ תי% את ואֹלהי�אפרחיה מלכּ י אׁש ריה:'צבאוֹ ת ¤§Ÿ¤¨¤¦§§¤§Ÿ̈§¨©§¦¥¨©§¥
ּס לה: יהללוּ % עוֹ ד בית% ׁש בי בּ לבבם:ויוֹ  מסלּ וֹ ת ב� לוֹ  עוֹ ז אדם אׁש רי §¥¥¤§©§¤¨©§¥¨¨¨§¦¦§¨¨

ּכׁשה ּוא לֹו ׁשּיס ּיע ּבּקּב"ה  ּכח ֹו את  ְְִֶֶֶַַַָָָֹי ׂשים 
ה ּתֹורה ׁשל  הּמצוֹות  ּבאֹותם ְְְִִֵֶַַַָָמׁשּתּדל 
ּבא ׁשאדם ׁשּכיון אמת ּבדרְך ְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָוללכת

לֹו מס ּיעים ו ּדאי ְְְִִֵַַַָלהּטהר

ב א ׁש רי  לוֹ  עוֹ ז  ו )וגוֹ 'אדם  ח "א:(פד, [זוהר  ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

תולדות  קמב.)פ' עשׂ ו ](דף  את ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ קרא
ה ּק ׁש ה. הדּ ין  ׁש ל  מצּ דּ וֹ  ׁש נּ כלל  הגּ דל . ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְבּ נוֹ 
מוֹ תי . יוֹ ם ידעּת י ֹלא זקנּת י  נא  הנּ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶֹ◌ַויּ אמר

ואמר, ּפ תח אלעזר פד )ר בּ י א ׁש רי(תהלים ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ב! לוֹ  עוֹ ז  ׁש ּמ תחזּ ק וגוֹ '.אדם האיׁש  א ׁש רי  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ּת קּפ וֹ . את בּ וֹ  ושׂ ם כּ חנניהבּ ּק בּ "ה יכ וֹ ל ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ואמר וּ , ׁש התחזּ קוּ  ועזריה ג )מיׁש אל (דניאל  ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌

יכוֹ ל  ע וֹ בדים ׁש אנוּ  א ֹלהינוּ  אּת נ וּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵהן
וּ מיּ ד# היּ וֹ קדת, האׁש  כּ בׁש ן מּת וֹ # ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְלהצּ ילנוּ 

וֹלאה י צּ יל ֹלא ׁש אם ראה, בּ א יצּ יל. ּמ ל # ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌
נמצא הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  עליהם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲֹ◌ֲ◌ַיעמד
יתקדּ ׁש  ֹלא הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש 0מוֹ 
ׁש יּ דעוּ  כּ יון אלּ א ׁש אמרוּ . כּ מוֹ  הכּ ל, ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ עיני
ֹלא והן ואמר וּ , חזרוּ  כּ ראוּ י , אמר וּ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
בּ ין  יצּ יל בּ ין וגוֹ '. הּמ ל# ל# להיוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָידוּ ע
וגוֹ '. הּמ ל# ל# להי וֹ ת ידוּ ע י צּ יל , ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַֹלא
וׁש מעוּ  דּ בר , להם  הוֹ דיע ׁש יּ חזקאל  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נינוּ 
עמד  ֹלא הוּ א בּ ר וּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  מּמ נּ וּ , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוקבּ ל וּ 
חזר וּ  ואז שׂ כר, ׁש יּ קבּ לוּ  כּ די  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,
וגוֹ '. ה ּמ ל # ל# להיוֹ ת ידוּ ע ֹלא והן ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְואמר וּ ,
בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ׁש יּ אמר, אדם יתחזּ ק ֹלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א 
אבל וכ!. כּ ! לי  יעשׂ ה אוֹ  י צּ ילני, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַהוּ א
כּ ׁש הוּ א  לוֹ , ׁש יּ ס יּ ע בּ ּק בּ "ה כּ חוֹ  את ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ָי שׂ ים
וללכת  הּת וֹ רה ׁש ל  הּמ צו וֹ ת בּ אוֹ תם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ ל
להּט הר, בּ א  ׁש אדם ׁש כּ יון אמת. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ דר !

בּ ּק בּ "ה  יתחזּ ק וּ בזה לוֹ . מס יּ עים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי 
ל וֹ , יסיּ ע אתׁש הוּ א י שׂ ים ׁש ֹּלא  בּ וֹ , ויתחזּ ק ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

ב# לוֹ  עוֹ ז כּ #, וּ מ0וּ ם  בּ אחר. בּ טח וֹ נוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹכּ חוֹ 
בּ לי  כּ ראוּ י לבּ וֹ  ׁש יּ עשׂ ה בּ לבבם. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמסלּ וֹ ת
ׁש היא הזּ וֹ  כּ ּמ סלּ ה  א לּ א אחר , ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהרהוּ ר
גּ ם. כּ # ׁש צּ רי #, מקוֹ ם בּ כל לעבר ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתי 0בת

ב!אחר ,דּ בר  לוֹ  עוֹ ז  אדם כּ מ וֹ אׁש רי עז - ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌
כט )ׁש נּ אמר  י ּת ן.(תהלים  לעּמ וֹ  עז ה' ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

בּ ּת וֹ רה להתע ּס ק לאדם ׁש צּ רי# ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל מילׁש מוֹ  ׁש כּ ל  ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

לׁש מּה , מׁש ּת דּ ל  ואינוֹ  בּ ּת וֹ רה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס ק
נברא. ׁש ֹּלא ל וֹ  זּ הטוֹ ב  מה בּ לבבם, מסלּ וֹ ת  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

בּ לבבם ׁש נּ אמר מסלּ וֹ ת כּ מוֹ  סח)? סלּ וּ (שם  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֹ
ההיא הּת וֹ רה זוֹ  ׁש מ וֹ . בּ יּה  בּ ערבוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵֹ◌ָלרכב
הּק דוֹ ׁש  את להרים בּ ּה  הׁש ּת דּ ל ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
בּ א בּ עוֹ לם. חטיבה ולעשׂ וֹ ת וֹ  הוּ א ֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #
ׁש ל  לׁש מוֹ  היוּ  יעקב ׁש ל מעשׂ יו כּ ל ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְראה,
הּק דוֹ ׁש  כּ # וּ מ0וּ ם הוּ א, בּ רוּ # ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מ ּמ נּ וּ  זזה ׁש ֹּלא ּת מיד, עּמ וֹ  היה הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ #

בּ  ׁש הרי אתה0כינה. יצחק לוֹ  ׁש ּק רא ׁש עה  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
וה0כינה ׁש ם, היה ֹלא יעקב בּ נ וֹ , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵעשׂ ו
ליעקב. הוֹ דיעה ורבקה לרבקה, ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִהוֹ דיעה

אליו להעיר התעֹוררּות  הּוא  ׁשּלב ְְְִִִֵֵֶָָמּׁשּום
ה ּכל ויס ֹוד  עּקר הּוא  והּלב  - ְֲִִֵַַַַָֹאהבה

וגו'א ׁש רי  ב  לוֹ  עוֹ ז  ו )אדם  ח "ב:(פד , [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

תרומה  קס"ב)פ' היה](דף יצחק  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
ודּ אי  לוֹ , אמר אלעזר, רבּ י  לפני ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָמצוּ י
אוֹ הב  ׁש אדם הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש אהבת

מה לּ ב, אלּ א מתעוֹ ררת ֹלא מ-וּ ם אוֹ תוֹ  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
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אהבה  אליו להעיר התע וֹ רר וּ ת הוּ א .ׁש לּ ב  ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
הלב ) את רוצה הוא ברוך ל ּמ ה(והקדוש כּ #, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִאם

נפׁש #, וּ בכל כּ # ואחר לבב# בּ כל ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָכּ תוּ ב
ואחד  הלּ ב  אחד גונים, ׁש ני ׁש הם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ׁש מע

נפׁש הנּ פׁש  צּ רי# מה - ע ּק ר  הלּ ב אם ?? ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נים, הם  ונפׁש  ׁש לּ ב  ודּ אי לוֹ , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאמר
וּ ממוֹ ן, ונפ ׁש  לב ׁש הרי  לאחד. ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתאחדים

בּ זה, זה אחוּ זים ויס וֹ דכּ לּ ם עּק ר הוּ א  וה לּ ב 3◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌
לבבוֹ תהכּ ל. בּ ׁש ני לבב#, בּ כל  ׁש נּ אמר וזה ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ואחד  ט וֹ ב  יצר אחד יצרים, ׁש ני ׁש הם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶהוּ א,
נקרא ואחד  אחד כּ ל אלּ ה, וּ ׁש ני  רע. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵיצר
רע. לב נקרא וזה טוֹ ב , לב נקרא זה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵלב.
יצר ׁש נים, ׁש הם לבב #, הוּ א כּ # ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם

הרע. ויצר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַהּט וֹ ב

להיוֹ תנפׁש #וּ בכל צרי # היה וּ בנפׁש # ?! ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
נפׁש # וּ בכל זּ ה הזּ המה הבּ כל  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

מה ורוּ "חל ׁש ם נפ "ׁש  להכליל אלּ א ? ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
מה בּ כל נפׁש #, וּ בכל  זה וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ נׁש מ"ה .
כּ # אף  מאד#, וּ בכל הזּ וֹ . הנּ פׁש  ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌0ֶאוֹ חזת
מׁש נּ ים כּ לּ ם ממוֹ ן, ׁש ל הם מינים ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
אהבת בּ כל. כּ תוּ ב זה ועל מאלּ ה, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵאלּ ה
לאהב  זה , כּ ל ל וֹ  למסר  הוּ א בּ ר וּ # ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ואחד. אחד בּ כל  בּ יּ צראוֹ תוֹ  ּת אמר, ואם ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
יצר ׁש הרי א וֹ תוֹ , לאהב יכ וֹ ל  אדם אי! ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָהרע 
לעב וֹ דת  אדם יקרב  ׁש ֹּלא מקטרג הוּ א ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהרע 
בּ וֹ ? אוֹ תוֹ  יאהב ואי ! הוּ א, בּ ר וּ ! ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
יוֹ תר, הוּ א בּ ר וּ ! הּק ד וֹ ׁש  עבוֹ דת זוֹ הי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א 
האהבה  מ-וּ ם ל וֹ  נכנע הזּ ה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש היּ צר 
ׁש כּ ׁש היּ צר הוּ א. בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  את ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ הב
אוֹ תוֹ , ׁש וֹ בר  הזּ ה והאדם נכנע הזּ ה ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהרע 
מ-וּ ם  ה וּ א, בּ רוּ ! ה ּק ד וֹ ׁש  אהבת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִזוֹ הי 
לעב וֹ דת  הרע יצר  אוֹ ת וֹ  את לקרב ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ דע

הוּ א. בּ ר וּ ! לבעלי הּק ד וֹ ׁש  ס וֹ ד הוּ א כּ אן ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  0עוֹ שׂ ה מה כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַהדּ ין.
להרא וֹ ת כּ די הוּ א הכּ ל וּ מּט ה , ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה
ראה מי  וכי לעבוֹ דתוֹ . הוּ א והכּ ל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ְכּ בוֹ ד וֹ ,
0רצוֹ ן  מה וּ בכל אדוֹ נוֹ , את ׁש ּמ קטרג ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶעבד

מקטרג הוּ א נע שׂ ה הּק דוֹ ׁש ?אדוֹ נוֹ  רצוֹ ן ! ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ּת מיד  האנׁש ים ׁש יּ היוּ  הוּ א הוּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
לזכּ וֹ תם כּ די  אמת בּ דר# וילכוּ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עבוֹ דתוֹ 
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל וּ רצוֹ נוֹ  הוֹ איל טוֹ בוֹ ת. ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
ונמצא רע עבד בּ א אי# בּ זה, הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָבּ רוּ #
בּ ני  את וּ מסטה אדוֹ נוֹ  רצוֹ ן מּת וֹ # ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמקטרג
מדּ ר # אוֹ תם ודוֹ חה רעה, לדר# ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
רצוֹ ן  את  יעשׂ וּ  ׁש ֹּלא להם ועוֹ שׂ ה ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָטוֹ בה,

רעה לדר # האדם בּ ני את וּ מסטה ?אדוֹ נם ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
למל# עוֹ שׂ ה. הוּ א אדוֹ נוֹ  ׁש רצוֹ ן  ודּ אי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
אוֹ תוֹ  אוֹ הב והיה יחידי בּ ן ל וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
את יקריב ׁש ֹּלא  בּ אהבה עליו וצוּ ה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְבּ יוֹ תר,
ׁש ּק רב  מי  ׁש כּ ל  מ0וּ ם רעה, לא0ה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 
הּמ ל#. להיכל לה כּ נס כּ דאי  אינוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵאליה,
אביו  רצ וֹ ן לעשׂ וֹ ת הבּ ן אוֹ תוֹ  לוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָהוֹ דה

◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אהבה.

נאהבּ בית אחת זוֹ נה היה בּ ח וּ ץ הּמ ל# ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אמר לימים ּת אר . ויפת ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלמראה
בני  ׁש ל רצ וֹ נוֹ  את לראוֹ ת ר וֹ צה אני  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #,
לכי  לּה : ואמר הזּ וֹ נה  לאוֹ תּה  קרא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵאלי.
בּ ני  רצוֹ ן את לראוֹ ת כּ די  בּ ני , את  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוּ תפּת י

זוֹ נה אוֹ תּה  עשׂ תה מה  אחראלי . הלכה ? ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
אוֹ תוֹ  וּ לנ0ק לחבּ ק והתחילה הּמ ל # ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶבּ ן
יאה בּ ן אוֹ תוֹ  אם פּת וּ יים. בּ כּמ ה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוּ לפּת וֹ תוֹ 
מציּ ת וֹלא בּ ּה  גּ וֹ ער  - אביו למצות ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מציּ ת
שׂ מח אביו ואז  מּמ נּ וּ . אוֹ תּה  ודוֹ חה ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָלּה 
היכל וֹ , ׁש ל הּפ רגּ וֹ ד לתוֹ # וּ מכניסוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ בנוֹ 
מי  רב . וכב וֹ ד ואוֹ צרוֹ ת מּת נוֹ ת לוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְונוֹ תן

הזּ ה לבּ ן הזּ ה הכּ בוֹ ד כּ ל את הוהגרם  ? ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌
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מוֹ רה:ז יעטה בּ רכוֹ ת גּ ם יׁש יתוּ הוּ  מעין הבּ כא בּ עמק ¤¤§©¨§©¦§¨§©¨¨©¤¥§¥§Ÿעברי

ל ּה  י ׁש  הזּ וֹ נה ואוֹ תּה  הזּ וֹ נה. אוֹ תּה  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵאוֹ מר ,
ֹלא אוֹ  ׁש בח ׁש בחבּ זה לּה  ׁש יּ ׁש  ודּ אי  ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

רצוֹ ן  את ׁש עשׂ תה - אחד  הצּ דדים. ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל
כּ ל  הבּ ן לאוֹ תוֹ  ׁש גּ רמה - ואחד ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #.
הּמ ל# ׁש ל הזּ וֹ  האהבה וּ לכל הּט וּ ב ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 

כּ תוּ ב זה ועל א)(בראאליו. טוֹ ב שית  והנּ ה ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
- מאד  החיּ ים. מלא# זה - טוֹ ב והנּ ה  ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ְמאד .
למי  מאד  טוֹ ב  ו דּ אי ׁש הוּ א הּמ ות, מלא# ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶזה
ֹלא אם ראה, וּ בא ר בּ וֹ נ וֹ . למצווֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ציּ ת
יוֹ רׁש ים הי וּ  ֹלא  הזּ ה, המקטרג ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיהיה
הלּ ל וּ , העלי וֹ נים הגּ נזים את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
אׁש ריהם הבּ א. עוֹ לם לרׁש ת ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש עתידים
ׁש ֹּלא ואׁש ריהם הזּ ה, בּ מקטרג ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פגּ ׁש וּ 
מּמ נּ וּ , ונצּ ל וּ  בוֹ  ׁש ּפ גׁש וּ  אׁש ריהם בוֹ . ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָפגׁש וּ 
וכל  טוֹ בוֹ ת אוֹ תן כּ ל יוֹ רׁש ים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ ׁש בילוֹ 
ׁש ל  ּת ׁש וּ קוֹ ת אוֹ תן וכל עדּ וּ נים ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָאוֹ תם

כּ תוּ ב  ׁש עליו ה בּ א, סד )העוֹ לם עין (ישעיה ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
זוּ לת #. אֹלהים ראתה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָֹלא

ׁש בּ ׁש בילוֹ וא ׁש רי  בוֹ , פגׁש וּ  ׁש ֹּלא אוֹ תם ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מארץ  ונטרדוּ  גּ יהנּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְיוֹ רׁש ים
ׁש ּפ גׁש וּ  הרׁש עים אוֹ תם ׁש הרי ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים,
ועל  אחריו, ונמׁש כ וּ  ל וֹ  מצ יּ תים היוּ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תוֹ ,
ׁש הרי  טוֹ בה, לוֹ  להחזיק לצּ דּ יקים י ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶזה
וע דּ וּ נים ה ּט וֹ ב וֹ ת אוֹ תן כּ ל י וֹ ר ׁש ים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ גללוֹ 
ׁש ל  ּת וֹ על ּת וֹ  מהי  הבּ א. לעוֹ לם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ תׁש וּ קוֹ ת

לוֹ  מציּ תים הר ׁש עים כּ אׁש ר  הזּ ה ?המקטרג ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מצות ּת וֹ עלת , בּ וֹ  ׁש אין גּ ב על אף ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
מתחזּ ק  ׁש הרי ועוֹ ד , עוֹ שׂ ה. הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲאדוֹ נוֹ 
מתחזּ ק  הוּ א רע, והוּ א הוֹ איל זה. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
עד  מתחזּ ק, אינוֹ  הרׁש ע רע. עוֹ שׂ ה ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש הוּ א
אז  אדם, בּ ני ׁש הרג כּ יון  אדם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הוֹ רג
כּ # נחת. לוֹ  ויׁש  בּ כחוֹ  וּ מתגּ בּ ר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתחזּ ק 

ֹלא הּמ ות מלא # ׁש נּ קרא מקטרג ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 
האדם בּ ני  את ׁש ּמ סטה עד  בּ כח וֹ , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת גּ בּ ר 
נחת לוֹ  יׁש  ואז אוֹ תם, והוֹ רג להם ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ מקטרג
צד  ׁש ּמ תחזּ ק כּ מוֹ  בּ כחוֹ . וּ מתגּ בּ ר  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתח זּ ק 
בּ דר # וילכוּ  טוֹ בים הם אדם כּ ׁש בּ ני ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים
מתחזּ ק  הזּ ה המקטרג כּ # אף ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָיׁש ר,
וה וּ א ל וֹ , מציּ תים כּ ׁש הר ׁש עים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתגּ בּ ר 
ואׁש רי  י צּ ילנוּ . הרחמן עליהם. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵׁש וֹ לט
ולזכּ וֹ ת וּ להכניעוֹ  לנצּ חוֹ  ׁש זּ וֹ כים ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם
בּ ּמ ל# אדם  וּ מתחזּ ק הבּ א, לעוֹ לם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש בילוֹ 

נאמר, ודּ אי זה על ּת מיד. פד )הּק דוֹ ׁש  (תהלים ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ לבבם. מס לּ וֹ ת  ב! לוֹ  עוֹ ז אדם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

הבּ א  וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם .א ׁש ריהם ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

הּמׁשיח מלְך ׁשל הּמקֹום א ֹות ֹו את ִִִֶֶֶֶַַַָָָראיתי
יֹום: ּבכל  מכריז  ּכרֹוז ו ׁשמעּתי  ְְְְִִַַָָָָׁשם .

ׁשּמׁשּתּד החברים ּבּתֹורה ,אׁשריהם  לים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ
וא ֹותם האחרים, את ּבּה ׁשּמזּכים ְְְֲִִֵֶֶַָָָָואֹותם

מּדֹותיהם על  ֲִִִֵֶַַַהּמעבירים 

ה ּב כא עברי  ז)וגוֹ 'ּב עמק  חדש,:(פד , [זוהר ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

רות  צח.)מדרש כּ ר וּ ס ּפ דאי ](דף ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
קסמא בּ ן י וֹ סי ר בּ י אליו  נכנסוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָחלה.
ראוּ  היה . ה0בּ ת  י וֹ ם היּ וֹ ם, אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַוחכמים.
בּ ינתים צחק. כּ # ואחר בוֹ כה, ׁש היה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶאוֹ תוֹ 
ואסוּ ר הוּ א, ה0בּ ת יוֹ ם  אמר וּ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנר דּ ם.
צרי#. ֹלא אחרת וטרחה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלטלטלוֹ ,

◌ִ◌ְ◌ִהׁש אירוּ הוּ .

ודר ׁש ,קם  י וֹ חנן א)רבּ י אלימל#(רות ויּ מת ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
מת בניה. וּ ׁש ני  היא וּת 0אר נעמי  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִאי ׁש 
בּ הם, להתנחם  בניה נ ׁש אר וּ  - ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱאלימל#
מקוֹ ם את להׁש לים בניו ׁש ני  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש ארוּ 

IIתהלים IIזוהר 
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כּ # אחר לנׁש מה. נׁש מה ׁש היה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱאלימל#,
כּ תוּ ב  מחלוֹ ן מה ׁש ניהם גּ ם ויּ מוּ תוּ  ? ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

עכׁש ו  הּט מאה. ור וּ ח הּק דׁש  רוּ ח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוכלי וֹ ן,
ׁש ל  לנׁש מה הנּ ׁש מה ׁש בר . על ׁש בר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶהוּ א
ׁש היא ה7כלית והרוּ ח י', ׁש הוּ א ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
מגּ דלּ תוֹ  יוֹ רד אדם אלּ א ימוּ תוּ , ֹלא ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָוא"ו,
אליעזר, ר בּ י כּ ׁש ּמ ת  כּ אן, אף  מת. ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
יוֹ חנן  ר בּ י  והם ׁש נּ ׁש ארוּ , בּ חכמים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהנּ חמה
נוּ רי  בּ ן יוֹ חנן ר בּ י מתוּ  וחבריו. נ וּ רי  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶבּ ן
וכעת כּ רוּ סּפ דאי . רבּ י נׁש אר - ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוחבריו
ה וּ א עכ ׁש ו, ׁש ּמ ת כּ רוּ סּפ דאי ר בּ י  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲחברנוּ 

ׁש בר. על ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש בר

אצלוֹ ,ּב עוֹ דם ׁש היה  חלק יּ ה  רבּ י  י וֹ ׁש בים, ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
על הדּ מעוֹ ת  ׁש ח וֹ זרוֹ ת  אוֹ ת וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָראה 
י וֹ חנן  לרבּ י קרא  בּ פיו. וּ צחוֹ ק ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָּפ ניו,
ּפ ניו, על דּ מעוֹ ת  עם  א וֹ תוֹ  וראוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְולחברים,
יׁש בוּ , מת . ֹלא  ׁש וּ דּ אי אמרוּ  בּ פיו. ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ צחוֹ ק
עיניו, ּפ תח  בּ ערב אליו. לקרב אדם  עזבוּ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוֹלא 
י וֹ חנן  רבּ י אליו קרבוּ  לׁש ּת וֹ ת . מים  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִבּ ּק ׁש 
לׁש ל וֹ ם. לכ וּ  רבּ וֹ תי, להם: אמר  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַוחכמים .
0ראיתי, מה  לכם  ואמר אלי ׁש וּ ב וּ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְלמחר 
ׁש עכ ׁש ו  לחברים. להוֹ דיע אוֹ תי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוצוּ וּ 
ׁש ראיתי, הדּ ברים כּ ל לתּק ן ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִהצטרכּת י

ׁש ם, ׁש הייתי הזּ ה  ראיתי,וּ בלּ ילה אחר  עוֹ לם  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ׁש ֹּלא ביתי לבני  אמרוּ  הוּ א . מה  ידעּת י ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא 
הלכוּ . כּ לּ ם  כּ אן. אדם  יהיה וֹלא  אלי , ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִיקרב וּ 
כּ ל אליו קרב וֹלא  ׁש ם, נׁש אר יוֹ חנן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י 
אוֹ ת וֹ  ראוּ  היּ וֹ ם, מאיר כּ ׁש היה  לילה . ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַא וֹ תוֹ 
קם דבר. ידעוּ  וֹלא  וּ ב וֹ כה. מד בּ ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 

ראית מה  ל וֹ : אמר י וֹ חנן. לרבּ י  וקרא  ?וי ׁש ב , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
וֹלא ל ׁש ם , ונכנסּת י בּ אתי, אחר מעוֹ לם  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָאמר:
ולחבר#. ל# א לּ א דּ בר, לגלּ וֹ ת רׁש וּ ת  לי ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָנתנוּ 

0ראה. מה להם  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואמר 

ול#אמר דּ ברי#, התקן יוֹ חנן: לרבּ י לוֹ  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נים ׁש הרי ל#, ׁש ּת ּק נוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְלכסא#
ראיתי  ואני בּ ׁש ביל#, יבא וּ  מהחברים ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָעשׂ ר

לגלּ וֹ ת. רׁש וּ ת לי  נתנ וּ  0ֹּלא וראיתימה ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
בּ ידם. ּת למוּ דם ׁש התק יּ ם החברים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵמאוֹ תם
הּמ ׁש יח  מל ! ׁש ל  הּמ ק וֹ ם אוֹ תוֹ  את ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוראיתי 
יוֹ ם : בּ כל מכריז כּ רוֹ ז  וׁש מעּת י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָׁש ם.
בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים החברים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם
ואוֹ תם  האחרים, את בּ ּה  ׁש ּמ זכּ ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְואוֹ תם

מדּ וֹ תיהם  על כּ ׁש הייתי הּמ עבירים ראיתם , . ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הּמ ות למלא# נּת נה הר ׁש וּ ת וצוֹ חק, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶבּ וֹ כה
וֹלא אצלי , ה0כינה  וראיתי אוֹ תי, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְלהביא 
הּמ ות, מּמ לא# בּ כיתי כּ ן ועל  ל וֹ . ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָנתנוּ 
ל וֹ . נוֹ תנת ׁש ֹּלא  ה0כינה כּ ׁש ראיתי  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוצחקּת י
הדּ ין  לבית אוֹ תי ׁש נּ וֹ טלים עד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוראיתי
ׁש ם וּ מחנוֹ ת, צבאוֹ ת כּ ּמ ה וראיתי  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש 0ם,
וּ בראׁש יהם העוֹ לם, בּ דיני מתעּס קים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3כּ לּ ם
קׁש רים ׁש ּק וֹ ׁש ר  ה ּפ נים, בּ על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַסנדלפו"ן
וכל  עליו, ּפ רוּ סה אחת וּ פרכת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ַלאדוֹ נוֹ ,
נ ּת נה וֹלא ידוֹ , ׁש ּת חת ה 0מים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִצבאוֹ ת

לראוֹ תוֹ . לקרב ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְרׁש וּ ת

ממנּ יםוראיתי  שׂ רים וכ ּמ ה  דּ ין, בּ ית ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌3◌ִ◌
בּ ני  על  סנגוֹ רים מהם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניהם,
אוֹ תי  וקרב וּ  נטלוּ  קטגוֹ רים. וּ מהם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
החברים. מן  רבּ ים ׁש ם וראיתי  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליהם.
מבּ ני  זּ ה מה הּמ ות: למלא# לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָאמרוּ 

אצל# לי הע וֹ לם נוֹ תנים ׁש ֹּלא להם: אמר  ? ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌
לדּ ין. וקרב ּת יו אוֹ תוֹ , דונולהמית להם, (אמר ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌

שלשה לפני  אותילדין  וקרבו לשבת אותי  והניחו דינו,

ושמעתי) דיני , שידונו ׁש ֹלׁש הסנהדרין ׁש ּק מוּ  .ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כפר, מצאנוּ  ּפ עמים ׁש ֹלׁש  ואמרוּ  ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵעדים,
תמיד  ׁש העבר ּת י  עלי  והעידוּ  כפר , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָמצאנוּ 

התעּס קוּ  מ דּ וֹ תי. היּ וֹ ם,על  אוֹ תוֹ  כּ ל בּ דיני  ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌
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אֹלהיםח אל יראה חיל אל מחיל אֹלהים�יהו�טבּ ציּ וֹ ן:'ילכוּ  ¥§¥©¦¤¨¦¥¨¤¤¡¦§¦§Ÿ̈¡¦

אֹלהי' האזינה תפלּ תי ׁש מעה סלה:'צבאוֹ ת ראהייעקב מגנּ נוּ  §¨¦§¨§¦¨¦©£¦¨¡¥©£Ÿ¤¨¨¦¥§¥

ימים ׁש ל  חׁש בּ וֹ ן ועשׂ וּ  ׁש יּ ׁש נּת י, ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ראיתם
ועל  ׁש למים. תמיד ונמצאוּ  ׁש לּ י, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נים 
את עזבוּ  מדּ וֹ תי, על תמיד ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש העברּת י
את ׁש העלוּ  עד בּ זה, לדוּ ן יכל וּ  וֹלא ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהדּ ין,
מקוֹ ם. לאיזה ידע ּת י ו ֹלא אחר, למקוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִדּ יני

זמן וּ בא לי  ולתת אוֹ תי, לעזר הדּ ין מן ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הזּ ה, בּ עוֹ לם ּת למוּ די ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש לים
אוֹ תי  עזב וֹלא אוֹ תוֹ , גמרּת י ֹלא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש עדין
את בּ מקוֹ מי לוֹ  ׁש נּ תנוּ  עד  הּמ ות, ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמלא#
עזב  ואז מּק דם, ׁש ל  הזּ קן כּ רוּ סּפ דאי  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
וּ צחוֹ ק  בּ פני הדּ מעוֹ ת כּ ׁש ראיתם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִאוֹ תי.
ׁש ל  מּפ חדּ וֹ  ׁש בּ כיתי  - הדּ מעוֹ ת אוֹ תם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַבּ ּפ ה,
ה0כינה, מ 7מחת - וצחק ּת י  הּמ ות, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַמלא#
לי  לה וֹ דיע  כּ די אחר זמן עד  לי ׁש חכּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל
מלא# יד על י ׁש נּת י וֹלא לכם. 0גּ לּ יתי  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַמה 
אוֹ ׁש עיא, ר בּ י את ע ּמ י הׁש איר וּ  אלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות,
החברים, ּת מהוּ  ל ׁש ם. אני  הוֹ ל # ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְועּמ וֹ 

עליו, פד )וקראוּ  הבּ כא (תהלים בּ עמק עברי ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מוֹ רה  יעטה בּ רכ וֹ ת גּ ם יׁש ית וּ הוּ  .מעין  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

כּ רוּ סּפ דאי , רבּ י  זה - הבּ כא  בּ עמק ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְֹעברי
עמק  ׁש ה וּ א  הּמ ות, מלא# ׁש ל זה על ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש עבר
מעין  העוֹ לם. לכל בּ כ יּ ה גרם ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהבּ כא,
ּת למוּ ד וֹ , את לגמר ׁש הנּ יחוּ הוּ  - ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְיׁש יתוּ הוּ 
בּ רכוֹ ת גּ ם לפיכ#, בּ ּת וֹ רה. מעיּ ין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְולהיוֹ ת 
חיּ ים, לוֹ  גּ וֹ רמת ה ּת וֹ רה אם מוֹ רה. ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַיעטה
ולוֹ מד  גּ רסה אוֹ תּה  ׁש גּ וֹ רס מי  ׁש כּ ן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל

י וֹ חנן, ר בּ י  עליו קרא קיב )אוֹ תּה . זרח(תהלים ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וצדּ יק. ורחוּ ם חנּ וּ ן ליׁש רים אוֹ ר ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַבּ חׁש #

חׁש # מהוּ  בּ חׁש #, הּמ ות,זרח מלא# זהוּ  ? ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הע וֹ לם, ּפ ני את ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ חׁש י#

ׁש ּמ איר ליׁש רים אוֹ ר תהוֹ ם. ּפ ני על  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְוחׁש #
רבּ י  הזּ ה, לצּ דּ יק  הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
את ע וֹ שׂ ה וּ מי  הּת וֹ רה. אוֹ ר את ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְכּ רוּ סּפ דאי ,

חנּ וּ ן זה ׁש נּ קרא הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ? ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
וצדּ יק. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְורחוּ ם

ּבצ ּיֹון  אלהים אל יראה  חיל אל מחיל  ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹילכּו

חיל ילכ וּ  אל ח)וגו 'מחיל חדש:(פד, [זוהר ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

נ"ח:) אל ](דף  ׁש וֹ ׁש נּ ים, וללקוֹ ט ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמאי 
אינוּ ן  אלּ ין ׁש 0וֹ נים. אלּ א ׁש וֹ ׁש נּ ים, ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִּת קרי 

דּ מתקלי  עלמא בּ האי רוּ חא (בז "חדּ קדמי ְ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
דמתלקט ) איתא  עד ד"א עלמא מהאי ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מסּת לּ קי 

נער ההוּ א קרי כּ דין זמנייהוּ . מטא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָלא
בּ חרצּ וֹ י  הסוֹ פר קסת דּ י  לגּ בריאל  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְמטטרוֹ "ן
הּמ ות למלא# והב ּפ תקא כּ תוֹ ב לי ּה , ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
ואתלקיט מעלמא ליּה  דּ ילקוֹ ט ּפ לוֹ ני ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַעל
דמטטרו"ן  למתיבּת א ליּה  וסלקין  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמיּ ד,
דאייתי  תלמוּ די ּה  אמר  וּת ּמ ן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ קדמיתא.
לבתר דּ אוֹ ליף . מה ּת ּמ ן ואוֹ ליף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִבּ יּ דּ יּה ,
דקוּ דׁש א עילאה למתיב ּת א  לי ּה  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָסלקין
וּת ּמ ן  דּ יליּה , למתיבּת א וזמינא הוּ א. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ רי#
עלּ אין  בּ רזי  דּ ילי ּה  בּ אינ וּ ן בּ הוּ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִאׁש תעׁש ע
עלמא. בּ האי  סתימין דהווּ  אוֹ רייתא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוטעמי
מתיב ּת א מגּ וֹ  אזיל ממ נּ א  רב  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְויופיא"ל
מ גּ וֹ  דאוֹ רייתא ורזי סתרין וחתים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִעילאה 
במתיב ּת א דּ אקׁש וּ  מה כּ ל מתיבתא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְתרי 
מתרצּ ין  עילאה, דּ מתיבּת א אינוּ ן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ רקיעא
ּפ רכי  ּת ּמ ן דּ לית עילאה. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבמתיבּת א
וחתים דּ רקיעא, במתיב ּת א אלּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְוקוּ ׁש יּ ין
יאוֹ ת. כּ דקא דּ אוֹ רייתא מלּ ין  מתיבתי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמתרי

כּ תיב דּ א פ"ד )ועל אל(תהלים מחיל  ילכ וּ  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
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מׁש יח%:'אֹלהים ּפ ני בּ חרּת ייאוהבּ ט מאלף בּ חצרי% יוֹ ם טוֹ ב כּ י ¡¦§©¥§¥§¦¤¦©£¥¤¥¨¤¨©§¦
אֹלהי בּ בית רׁש ע:'הסּת וֹ פף בּ אהלי יהו�יבמדּ וּ ר וּ מגן ׁש מׁש  כּ י ¦§¥§¥¡©¦§¨¢¥¤©¦¤¤¨¥§Ÿ̈

וקוּ ׁש יּ ין חיל ּפ רכי יסתלקוּ ן דּ אתי וּ לזמנא . ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌
דּ אּת מר , כּ מה דּ רקיעא, מתיב ּת א  ילכ וּ מגּ וֹ  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

חיל אל  קכ"ב )וּ כתיבמחיל  ׁש לוֹ ם(תהלים יהי  ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
רזין  הכא עד בּ ארמנוֹ תי #. ׁש לוה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ חיל#

לאסתכלא)דּ עיינין גוונים  בגו  איתא ד"א (בז"ח ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לאסּת כּ לא. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ אינוּ ן

קדׁש ּברית זֹו - ּומגן ְִֵֶֶֶָֹׁשמׁש

וגו'ּכ י  אֹלהים ה ' וּ מגן יב )ׁש מ ׁש  [זוהר:(פד, ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌

ג)שמות  נכר,](דף  אל בּ ת עם ׁש 0וֹ כב  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
לר ׁש וּ ת הבּ רית ואוֹ ת קדׁש  בּ רית ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ כניס
ו ׁש נינוּ  נכר, אל בּ ת  וּ בעל  ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת,
חוּ ץ  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  קנאה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אין
ׁש ל  בּ רית ׁש היא קדׁש , בּ רית ׁש ל  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמּק נאה

כּ תוּ ב  מה האמוּ נה. וס וֹ ד הּק דוֹ ׁש  ?ה0ם ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌
כה) מוֹ אב.(במדבר  בּ נוֹ ת אל לזנוֹ ת העם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַויּ חל

ר בּ ישׂ ראל. ה' אף ויּ חר - העםמיּ ד אׁש י ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
נענׁש ים בּ ידיהם, מ וֹ חים וֹלא ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ דעים
העם ראׁש י  כּ ל את  קח ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה,
אבּ א רבּ י  ה0מׁש . נגד לה' אוֹ תם ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהוֹ קע

ה0מ ׁש  נגד זּ ה מה הבּ ריתאמר, נגד ? ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
נאמר ועליה ׁש מׁש , פד )ׁש נּ קראת כּ י(תהלים ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌

אֹלהים  ה ' וּ מגן  זוֹ ׁש מ ׁש  - וּ מגן ׁש מׁש  . ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
לעוֹ לם, וּ מאיר זוֹ רח 0מׁש  מה  קד ׁש . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְבּ רית
גּ וּ ף  את וּ מאיר  זוֹ רח קדׁש  בּ רית  כּ # ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַאף
על  להגן כּ די הוּ א ּמ גן מה - מגן ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם.
האדם, על מגנּ ה  קד ׁש  בּ רית כּ # אף  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
ׁש יּ וּ כל  בּ עוֹ לם נזק אין  אוֹ תּה , ׁש 0וֹ מר  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִוּ מי

ה0מׁש . נגד וזהוּ  אליו, ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִלקרב

פקודי פ' ח "ב רכ"ד:)[זוהר ּפ ק וּ די ](דף ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוכסף

0ּמ תּפ 0ט מה כּ ל ה וּ א  ׁש זּ ה מ0וּ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהעדה,
ׁש אינוֹ  גּ ב על  ואף טוֹ ב, הוּ א כּ # ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה
זהב, אבל לטוֹ ב. הוּ א ה כּ ל - הזּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּת נוּ פה
לרע. הוּ א ה כּ ל - למּט ה 0ּמ תּפ 0ט מה ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
לרע. מתּפ 0ט וזה  לטוֹ ב, מתּפ 0ט ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה
וּ להעלוֹ ת ּת נוּ פה להניף צרי# כּ # ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
וּ לכל  למּט ה להתּפ 0ט צרי# וזה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.

לט וֹ ב. כּ לּ ם  ׁש ע וֹ מדים מ0וּ ם ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,

פד )ואמר,ּפ תח ה'(תהלים  וּ מגן ׁש מׁש  כּ י ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  זה - ׁש מׁש  כּ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוגוֹ '.
ׁש מ ׁש  הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  זהוּ  - וּ מגן ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהוּ א.
ׁש כּ אן  יהו"ה , הּק דוֹ ׁש  ה0ם סוֹ ד זהוּ  -ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌
זהוּ  - וּ מגן למנוּ חה. הדּ רגוֹ ת כּ ל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְעוֹ מדוֹ ת
זה וס וֹ ד אֹלהים. ׁש נּ קרא הּק ד וֹ ׁש  ה0ם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַסוֹ ד

טו)ׁש כּ תוּ ב  וׁש מ ׁש (בראשית ל#. מגן אנכי ֶ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
יּת ן  וכבוֹ ד חן ה0לם. ה0ם סוֹ ד זהוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָוּ מגן

אחד. בּ ס וֹ ד הכּ ל  להי וֹ ת טוֹ בה', ימנע ֹלא ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ תמים  זהלהלכים ס וֹ ד ׁש כּ תוּ ב (אותו)- ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

לח) אוֹ ר(איוב  וזהוּ  אוֹ רם. מר ׁש עים ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוי ּמ נע
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב א)ראׁש וֹ ן אֹלהים(בראשית ויּ רא ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌

הּק דוֹ ׁש  והסּת יר וֹ  ׁש גּ נזוֹ  טוֹ ב , כּ י האוֹ ר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶאת
אוֹ תוֹ  וגנז ׁש בּ ארוּ הוּ , כּ מוֹ  הוּ א, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָבּ רוּ #
הזּ ה בּ ע וֹ לם אוֹ תוֹ  וּ מנע  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמהרׁש עים,

לצּ דּ  אבל  הבּ א. כּ תוּ ב וּ בעוֹ לם מה ?יקים ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌
אוֹ ר זה וּ  בּ תמים. להלכים טוֹ ב ימנע ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹלא

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב את(שם)הראׁש וֹ ן אֹלהים ויּ רא ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌
להעלוֹ ת זה צרי # ֹלא זה ועל טוֹ ב. כּ י ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ ר 
וּ להת גּ לּ וֹ ת, להתּפ 0ט אלּ א אוֹ תוֹ , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ להניף
ׁש ה וּ א אחר אוֹ תוֹ  כּ מ וֹ  להתעלּ וֹ ת  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוֹלא
זה. וֹלא ּת נוּ פה, אוֹ תוֹ  נקרא ולכן ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְשׂ מאל,

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�'אֹלהים� יּת ן וכבוֹ ד בּ תמים:�חן להלכים טוֹ ב ימנע ֹלא ¡¦¥§¨¦¥§Ÿ̈¦§©©Ÿ§¦§¨¦
בּ �:�יהו�יג בּ טח אדם אׁש רי צבאוֹ ת §Ÿ̈§¨©§¥¨¨Ÿ¥©¨

מאת העדה ּפ קוּ די וכסף - כּ # ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
וגוֹ '.כּ כּ ר ִ◌ָ◌ְ◌

הּקּב"ה לפני ּתפּלה יסּדר ל ּדרְך ׁשּיֹוצא  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמי 
ׁשּלא עד רּבֹונֹו ׁשכינת  עליו להמׁשיְך ְְְְִִִֵֶַַַָָֹּכדי 

לּדר ְך ֵֵֶֶַיצא 

וגו'ּכ י  אֹלהים ה ' וּ מגן יב )ׁש מ ׁש  [זוהר:(פד, ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌

בראשית פ' מט:)ח"א  היה](דף ׁש מעוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
ורבּ י  יוֹ סי ר בּ י  עּמ וֹ  והיוּ  לטבריה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵהוֹ ל#
רבּ י  את ראוּ  כּ # בּ ין חיּ יא. ור בּ י  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְיהוּ דה
כּ אחד , ׁש התחבּ ר וּ  כּ יון בּ א. ׁש היה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִּפ נחס
ההר. מאילני  אחד אילן ּת חת ויׁש ב וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָירדוּ 
דּ ברים מאוֹ תם יׁש בנוּ , הרי ּפ נחס, רבּ י  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
רוֹ צים אנוּ  י וֹ ם בּ כל אוֹ מר  ׁש אּת ה  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌3◌ְמעלּ ים

ואמר, ׁש מע וֹ ן ר בּ י  ּפ תח יג )לׁש מע. (בראשית ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ה ּמ קוֹ ם עד אל  בּ ית ועד  מנּ גב למּס עיו  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַויּ ל #
אל  בּ ית בּ ין בּ ּת חלּ ה אהֹלה ׁש ם היה ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר 

למּס עיו  ויּ ל# העי. צרי#וּ בין למּס ע וֹ  ? ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
למּס עיו להיוֹ ת זּ ה מה מּס עוֹ ת! ׁש ני אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ׁש הרי  ה0כינה, ׁש ל ואחד ׁש לּ וֹ  אחד ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵהם,
כּ די  וּ נקבה זכר  להּמ צא צרי# אדם בּ ן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל

נפרדת ֹלא  ה 0כינה ואז האמוּ נה, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלחזּ ק
לעוֹ למים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

נמצאואם  ׁש ֹּלא לדּ ר # ׁש יּ וֹ צא  מי ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מ ּמ נּ וּ  נפרדת ה 0כינה וּ נקבה, ?זכר ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

ּת פלּ ה יסדּ ר ל דּ ר# ׁש יּ וֹ צא מי ראה, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְבּ א
עליו  להמׁש י # כּ די  הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
בּ זמן  ל דּ ר #, יצא  ׁש ֹּלא עד רבּ וֹ נוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְׁש כינת
ּת פלּ תוֹ  ׁש ּס דּ ר כּ יון וּ נקבה. זכר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצא
ׁש הרי  יצא, - עליו ׁש וֹ רה וּ ׁש כינה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש בחיו 
זכר ׁש יּ ּמ צא  כּ די  עּמ וֹ , הז דּ וּ גה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה
וּ נקבה זכר בּ עיר , וּ נקבה זכר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוּ נקבה.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  פה)בּ 7דה. לפניו (תהלים צדק ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּפ עמיו. לדר! וישׂ ם זמן יהלּ ! כּ ל ראה, בּ א  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌

בּ דּ ר #, מתע כּ ב אדם  כחו]ׁש בּ ן צרי#[בכל ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ֹלא העליוֹ ן  ׁש הזּ וּ וּ ג כּ די  מעשׂ יו ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִלׁש מר

וּ נקב  זכר בּ לי פגוּ ם וי ּמ צא מּמ נּ וּ , ה.י ּפ רד ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
כּ אן  ׁש כּ ן כּ ל עּמ וֹ , כּ ׁש נּ קבת וֹ  צרי # ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָבּ עיר 
אלּ א עוֹ ד, וֹלא בּ וֹ . נקׁש ר העליוֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש זּ וּ וּ ג
בּ דּ ר # א וֹ תוֹ  ׁש וֹ מר  הזּ ה העליוֹ ן  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הזּ וּ וּ ג

לביתוֹ . ׁש יּ ׁש וּ ב עד מּמ נּ וּ  נפרד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
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מזמוֹ ר:אפה קרח לבני יהו�בלמנצּ ח ׁש בּת �רצית (שבות)ארצ% ©§©¥©¦§¥Ÿ©¦§¨¦¨§Ÿ̈©§¤©§¨
יעקב: כּ ג ׁש בית עּמ % עוֹ ן סלה:נשׂ את חּט אתם כל כלד ּס ית אספּת  §¦©£Ÿ¨¨¨£©¤¦¦¨¨©¨¨¤¨¨©§¨¨

אּפ %: מחרוֹ ן הׁש יבוֹ ת אֹלהיהעברת% עּמ נוּ :'ׁש וּ בנוּ  כּ עס% והפר יׁש ענוּ  ¤§¨¤¡¦¨¥£©¤¥¡¥¦§¥§¨¥©©§¦¨

ודר:ו לדר אּפ % ּת מׁש � בּ נוּ  ּת אנף ועּמ %זהלעוֹ לם ּת חיּ נוּ  ּת ׁש וּ ב אּת ה הֹלא ©§¨¤¡©¨¦§Ÿ©§§Ÿ¨Ÿ£©¨¨§©¥§©§

ב�: יהו�חישׂ מחוּ  לנוּ :�הראנוּ  ּת ּת ן ויׁש ע% ידבּ רטחסדּ % מה אׁש מעה ¦§§¨©§¥§Ÿ̈©§¤§¤§£¦¤¨¤§§¨©§©¥
יהו� לכסלה:�האל ׁש וּ בוּ  י ואל חסידיו ואל עּמ וֹ  אל ׁש לוֹ ם ידבּ ר א�יכּ י ¨¥§Ÿ̈¦§©¥¨¤©§¤£¦¨§©¨§¦§¨©

בּ ארצנוּ : כּ בוֹ ד לׁש כּ ן יׁש עוֹ  ליראיו וׁש לוֹ םיאקרוֹ ב צדק ׁש וּ  נפגּ  ואמת חסד ¨¦¥¨¦§¦§Ÿ¨§©§¥¤¤¤¡¤¦§¨¤¤§¨

נׁש קף:יבנׁש קוּ : מ$מים וצדק ּת צמח מארץ יהו�יגאמת הּט וֹ ב�גּ ם יּת ן ¨¨¡¤¥¤¤¦§¨§¤¤¦¨©¦¦§¨©§Ÿ̈¦¥©

חברך  את לרצות

ארצך ה' ב)רצית  פה ]:(פה , לפרק תהלים  לשמים [שימוש אפך ותלה לאוירא פוק  חברך את לרצות
תתן "וישעך  מן ו' ו"ה. הוא שלו ושם אותך מקבל והוא המזמור זה פעמים ז' ואמור דרום לצד

חסדך. ה' "הראנו מן ה' לנו ,

IIתהלים IIשימוש

אחר ממֹונ ּה עליה ׁשֹולט אין י ׂשראל ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָארץ
ּבלב ּדֹו הּקּב"ה ְִֶַַָָָא ּלא 

ארצ2רצית  ב )וגו'ה ' ח "א :(פה, (פו:)[זוהר ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

תורה] שבתזוהר  ארצך ה' רצית
ארץ  וראה בוא אבא רבי  אמר יעקב . שבית 
אלא אחר  ממונה עליה שולט אין ישראל
שרוים היו שישראל ובזמן בלבדו , הקב"ה
כראוי , מתוקן הכל היה הקדושה ארץ על
שהיתה העבודה ועשו עליהם שלם וכסא
ההיא עבודה ועלתה העולם, אוירי בוקעת
שארץ  לפי  הראוי , למקום למעלה
אלא לעבודה מוכנת אינה הקדושה
עמים שאר ולפיכך בלבד , ישראל לעבודת
כמו  בה שלטו שלא מרוחקים היו עכו"ם
התמצית, מן אלא ניזונו שלא  לפי  עכשיו,
מלכים כמה  רואים אנו הלא תשאל ואם
קיים היה המקדש שבית בזמן  בה ששלטו
הראשון  בבית וראה בוא אבל  בעולם ,

שלטו  לא הארץ את ישראל שטמאו טרם
מן  ניזונו אלא עכו"ם, עמים  שאר בה
כך , כל ולא שולטים היו ובזה התמצית
אז  הארץ, את וטמאו  ישראל שחטאו וכיון
ממקומה להשכינה לה דחו  כביכול
שאר בה שלטו ואז אחר , למקום ונתקרבה

לשלוט . רשות להם ונתנה אבלעמים
אדמתם  על שרוים היו  שישראל בזמן
היתה  השכינה אז הקב"ה, עבודת ועשו
לחוץ  הבית  מתוך  יצאה ולא ביניהם צנועה

.בהתגלות 

נקרא ׁשמֹו ועל  העֹולם  ּברא  ּבֹו ְְְֱִֶַָָָָָאמת
העליֹונים נֹוׂשא והּוא העֹולם ּכל  ְְְִִֵֵֶַָָָָּומתקּים

ְְִַַוהּתח ּתֹונים

וגו 'אמת  ּת צמח  יב )מארץ [תיקוני:(פה, ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

תיקון תורה](ס"ג)זוהר ועוד זוהר מה,
אמת בתורת משקרים שישראל בזמן

IIתהלים IIזוהר 
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יבוּ לּה : ּת ּת ן ּפ עמיו:ידוארצנוּ  לדר� וישׂ ם יהלּ � לפניו צדק §©§¥¦¥§¨¤¤§¨¨§©¥§¨¥§¤¤§¨¨

בו ח)נאמר מהו (דניאל  ארצה, אמת ותשלך
שישראל  ובזמן השכינה , זו ארצה,

בו נאמר  אמת תורת פה)מקיימים (תהלים 

נאמר ובגלות תצמח, מארץ  נט )אמת (ישעי '

בעולם, שולט  והשקר  נעדרת, האמת ותהי
למקומו  ויתעלה האמת שנתתקן  ובזמן

זש"כ  העולם, מן השקר  יב )ימחה (משלי 

לשון  ארגיעה ועד  לעד  תכון אמת שפת
לעד , תכון  אלא כתיב לא כוננת שקר,

בכן] לעד תכון  אמת לשון [כאשר ארגיעה ועד 
עמוד  התפארת זה האמת, מי שקר,

שלו השכינה  ב )האמצעי, אמת(מלאכי  תורת
בזמן  סמא"ל, זה השקר, ומי  בפיהו, היתה
העולם, מן השקר  נעבר  שולט שהאמת 
אמ"ת, תיבות סופי לעשות אלהים ברא 
העולם ברא בו כי  את, אלהים ברא גם וכן
העולם, כל ומתקיים נקרא שמו  ועל
והתחתונים. העליונים נושא הוא והאמת

וגו'צדק יהלּ   יד )לפניו פ ':(פה, ח "א  [זוהר ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

נח:)בראשית  הוֹ ל#](דף היה ׁש מעוֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
י וֹ סי  ור בּ י בּ נוֹ  אלעזר רבּ י  עּמ וֹ  והי וּ  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ דּ ר#
רבּ י  אמר הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד חיּ יא. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
לפנינוּ , מתּק נת הדּ ר# לאביו, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר
ׁש מעוֹ ן  רבּ י ּפ תח  תוֹ רה דּ ברי לׁש מע ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִר וֹ צים

י)ואמר , הל#(קהלת  כּ ׁש הּס כל  בּ דּ ר# וגם ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌
לתּק ן  ר וֹ צה אדם כּ ׁש בּ ן וגוֹ '. חסר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִלבּ וֹ 
ׁש ֹּלא עד הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְדּ רכיו
וּ להתּפ לּ ל  בּ וֹ  להּמ ל# צרי # לדּ ר# ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵיצא

ׁש כּ תוּ ב ׁש 0נינוּ  כּ מ וֹ  דּ רכּ וֹ , על  (תהליםלפניו  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ּפ עמיו פה) לדר ! וי שׂ ם יהלּ ! לפניו  .צדק ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מּמ נּ וּ . נפרדת ֹלא ה0כינה ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

בּ וֹ וּ מי  כּ תוּ ב מה בּ רבּ וֹ נוֹ , מאמין ?ׁש ֹּלא ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
מי  חסר . לבּ וֹ  הל# ׁש הּס כל  בּ דּ ר # ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְוגם

לבּ וֹ  יל#זה ׁש ֹּלא ה וּ א  בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  זה ? ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
מ0וּ ם בּ דר כּ וֹ . מּס יּ וּ עוֹ  וגוֹ רע בּ דּ ר# ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִעּמ וֹ 
עד  בּ רבּ וֹ נוֹ , מאמין  ׁש ֹּלא אדם בּ ן ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
ר בּ וֹ נוֹ . סיּ וּ ע את בּק ׁש  ֹלא  לדר כּ וֹ  יצא ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש ֹּלא
עוֹ סק  ֹלא הוֹ ל#, כּ ׁש הוּ א בּ דּ ר# ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 
הוֹ ל# ׁש אינוֹ  חסר , ל בּ וֹ  ולכן תוֹ רה, ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ דברי
ואוֹ מר בדרכּ וֹ . נמצא ו ֹלא רבּ וֹ נוֹ  עם ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַיחד
דּ בר כּ ׁש 0וֹ מע ואפלּ וּ  - הוּ א סכל  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַלכּ ל 
טּפ ׁש וּ ת ׁש זּ וֹ  אוֹ מר הוּ א רבּ וֹ נוֹ , ׁש ל  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱאמ וּ נה
על  אדם לבן ׁש 0אל וּ  זה כּ מ וֹ  בּ זה. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַלעסק 
ואוֹ מר האדם, בּ בשׂ ר ׁש רׁש מוּ  הבּ רית ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ ת
ייבא ר בּ י  זאת ׁש מע הוּ א. אמ וּ נה דּ בר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא
עצמוֹ ת. ׁש ל  גל ונעשׂ ה בּ וֹ , והסּת כּ ל  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהזּ קן
ה וּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  בּ סיּ וּ ע  הזּ וֹ  בּ דּ ר# ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואנוּ 

תוֹ רה. דּ ברי לוֹ מר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִרוֹ צים

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אפו הּט ה לדוד אני:�ּת פלּ ה ואביוֹ ן עני כּ י ענני ׁש מרהבאזנ% §¦¨§¨¦©¥§Ÿ̈¨§§£¥¦¦¨¦§¤§¨¦¨§¨
אֹלה אּת ה עבדּ % ׁש ע הוֹ  אני חסיד כּ י אלי%:'ינפׁש י חנּ ניג הבּ וֹ טח ©§¦¦¨¦¨¦©©§§©¨¡©©¥©¥¤¨¥¦

רעלה מרוח  נצל

הטה  לדוד א)תפלה פו ]:(פו, לפרק תהלים רעה .[שימוש מרוח  להנצל להרגילו טוב הוא

IIתהלים IIשימוש

לפני מתעּטפֹות  היּו הּנּגּון ּתפּלֹות ְְְְִִִִֵֶַַָָׁשּכל
ּתפּלת ׁשּתּכנס  עד נכנסֹות הי ּו ולא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹה ּמלְך

ִֶָהעני

וגוֹ 'ּת פלּ ה  אזנ  ה' ה ּט ה א)לדוד  :(פו, ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌

קדמאה  תקונא חדש, קכח:)[זוהר ](דף

אמר  הגּ ל וּ ת בּ גלל יז)ודוד א העם(שמואל ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש ראה וּ מ0וּ ם בּ ּמ דבּ ר. וצמא ועיף ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָרעב
נוֹ טל  היה הוּ א ויבׁש ה , חרבה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה
ׁש חזר וּ  ׁש ראה ׁש אחר  בּ ׁש בילּה . ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַהצּ ער
מיני  עשׂ רה ּת ּק ן בּ שׂ מחה, בּ תׁש וּ בה  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

אמר  כּ לּ ם ׁש ל וּ בּס וֹ ף  פו)תהלּ ים, (תהלים ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌
ענני אזנ ! ה ' ה ּט ה לדוד ראהּת פ לּ ה וגוֹ '. ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לפני  מתעּט פוֹ ת הי וּ  הנּ גּ וּ ן ּת פלּ וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
ּת פלּ ת ׁש ּת כּ נס עד נכנס וֹ ת הי וּ  וֹלא ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #,

יעטף  כי לעני  ּת פ לּ ה ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  (שםהעני. ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
עד קב ) הרא ׁש וֹ נוֹ ת ּת פ לּ וֹ ת כּ ל ׁש ע וֹ טף ,ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌

ּת פלּ ת כּ # וּ מ0וּ ם העני . ּת פלּ ת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנסת
תפלת) זו ' העני , תפלת היא  מי  לכל. הקדים  (העני 

בּ ֹלא עצמּה  בּ פני  ר ׁש וּ ת ׁש היא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַערבית
היא בעלּה , בּ ֹלא ׁש היא וּ מ0וּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבעלּה .
וּ תפלּ ת ויבׁש . עני  וצדּ יק ויבׁש ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲעניּ ה

לעני  צדקה היא שבארוהה0בּ ת כמו (שלה, ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לעניים) צדקה בשבת  שמש המשנה, זהבעלי  וּ מ0וּ ם  .ִ◌ֶ◌

ל ׁש ער עני כּ מוֹ  הוּ א ׁש יּ היה אדם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָצרי#
ימי  ׁש ׁש ת בּ כל העמידה בּ תפלּ ת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
בּ עּט וּ ף  וּ מתעּט ף ה0כינה . בּ ׁש ביל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַהחל 
כּ אביוֹ ן  בּ תפלּ ין ויהיה כּ עני, מצוה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל

עוֹ לה ׁש כּ # אדנ"י, ׁש הוּ א ההיכל ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלׁש ער
ּת פּת ח. שׂ פתי אדני וזהוּ  היכ"ל. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְלחׁש בּ וֹ ן

ס ֹוד ֹות ּבּה ׁשאין ּבּתֹורה א ֹות ׁשאין ְֵֵֶֶַַָָָלמדנ ּו
ונכּבדים ְְְִִִֶָעלי ֹונים

אני ׁש מרה  חסיד  ּכ י ב )וגוֹ 'נפ ׁש י [זוהר:(פו, ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌

פנחס פ' רי"ג :)ח "ג  יהוּ דה](דף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
ואמר , פו)ּפ תח חסיד(תהלים כּ י  נפׁש י ׁש מרה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ע  הוֹ ׁש ע בּ סוֹ ף ב דּ !אני  להסּת כּ ל יׁש  וגוֹ '. ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
בּ סוֹ ף  הּפ ס וּ ק. כּ ל על  כּ # ואחר ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק,
לוֹ  צרי# אלי #, הבּ וֹ טח כּ תוּ ב ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק

בּ # ה בּ וֹ טח  אלי#להיוֹ ת הבּ וֹ טח זּ ה מה !? ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
יעבר ׁש ֹּלא לוֹ  מבטיח דּ וד כּ ביכוֹ ל ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

ׁש כּ תוּ ב  כּ מוֹ  בּ ׁש נה , הלּ ילה חצ וֹ ת (שםעליו ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
קמּת י קיט ) ל#. להוֹ דוֹ ת אקוּ ם לילה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲחצוֹ ת

להיוֹ ת ל וֹ  בּ #היה ואתק0ר אקוּ ם, אלּ א ! ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌
לוֹ  צרי# היה ׁש מר נפׁש י , ׁש מרה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.

בּ ּת וֹ רה !להיוֹ ת אוֹ ת ׁש אין למדנוּ  והרי  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ונכבּ דים  עליוֹ נים סוֹ דוֹ ת בּ ּה  ׁש מרהׁש אין  . ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

את ׁש מרה אמר, הוּ א הוּ א לּק דוֹ ׁש -בּ רוּ #- -ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ ׁש יּ וֹ צאת נפׁש . בּ וֹ  ׁש נּ אחזת  חלק ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵאוֹ תוֹ 
עוֹ לם לר ׁש ת בּ אה הזּ ה , מהע וֹ לם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פׁש 

עליוֹ נים(הבא) חיל וֹ ת כּ ּמ ה זוֹ כה, אם .ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וּ להכניס ּה  אוֹ תּה  ולׁש מר לקבּ ל ּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ צאים
לקחּת ּה  הזּ וֹ  והה' מק וֹ מּה . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלמדוֹ ר
וׁש בּ תוֹ ת. חדׁש ים  בּ רא ׁש י עּמ ּה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתאחד

בּ עלי ואם חק ׁש וֹ מרי כּ ּמ ה זוֹ כה, ֹלא ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌
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אוֹ תּה  וד וֹ חים מוּ לּה  מזדּ ּמ נים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִדינים
ׁש ּמ תגּ לגּ לת נפׁש  לא וֹ ת ּה  אוֹ י  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהח וּ צה.
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הּק לע. בּ כף אבן  כּ מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ריקנוּ ת,

כה) א בּ תוֹ #(שמואל  יק לּ ענּ ה איבי # נפׁש  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְואת
הּק דוֹ ׁש  לפני בּ ּק ׁש תוֹ  בּ ּק ׁש  ודוד הּק לע. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַכּ ף
ידח וּ  ׁש ֹּלא  נפ ׁש י, ׁש מרה ואמר הוּ א ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ #

וּ כ ׁש יּ גּ יע החוּ צה. לך )אוֹ תּה  יפתחו (למולך, ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌
אוֹ תּה  וּ תקבּ ל ּפ תחים, לּה  יפּת חוּ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָמוּ לּה ,

נקרא חסיד וכי  אני , חסיד כּ י אמרלפני#. ? ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב כּ ן, יהוּ דה, נה)רבּ י דוד (ישעיה חסדי  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ׁש ֹּלא נפׁש י, ׁש מרה כּ # בּ גלל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמנים.
יצחק  ר בּ י  החוּ צה. ללכת אוֹ תּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַתעזּ ב
י וֹ ר ׁש  בּ צדּ יק, חלק לוֹ  ׁש יּ ׁש  אדם כּ ל ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאמר,

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  זוֹ , ס)ארץ  כּ לּ ם(שם וע ּמ # ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌3◌ָ◌
אמר חסיד. נקרא  זה  וצדּ יק וגוֹ '. ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
אני , חסיד  נאחזּת י, זה ׁש בּ מקוֹ ם  אחר  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד,

בּ #. להתק 0ר  נפׁש י ׁש מרה ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

ׁשּמתעּסק מי  - אני  חסיד ּכי  נפׁשי  ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָׁשמרה
חסיד נקרא ְִִַָָָּבּתֹורה 

וגו'ׁש מרה  אני חסיד ּכ י ב )נפׁש י  [זוהר:(פו, ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

פנחס פ' רכ"ב)ח "ג פו):](דף (תהלים

אני חסיד כּ י נפׁש י  גּ ב ׁש מרה על אף - ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ׁש כּ ל  אני, חסיד ו ֹלא בּ גּ מרא, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ּפ רׁש וּ ה

מ ארבּ ע מלכי  עד  י ׁש נים  וּ מערב  זרח ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ואני  קיט )ׁש ע וֹ ת, אקוּ ם(שם לילה חצוֹ ת ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מלכי  ׁש כּ ל  אלּ א עוֹ ד, וֹלא ל #. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְלהוֹ דוֹ ת
בּ דם מלכלכוֹ ת ידי ואני וכוּ ', וּ מערב ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמזרח
מיּ ד  לבעלּה . א0ה לטהר  כּ די  וׁש ליה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָׁש פיר 
ל ּמ ה לוֹ , ואמרה אחת צפרדּ ע ל וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנזדּ ּמ נה
לילה חצוֹ ת לוֹ מר  עצמ# מׁש בּ ח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַאּת ה 

ל# להוֹ דוֹ ת  יׁש נהאקוּ ם ֹלא לילה כּ ל ואני ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לפניו  וּ לנגּ ן לוֹ  אוֹ י ל ׁש בּ ח דּ וד, אמר  ! ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

מה יוֹ דע ׁש ֹּלא  צפרדּ ע אוֹ תּה  ׁש ל ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ַלממנּ ה
אני . חסיד כּ י אמרּת י ׁש ֹּלא א וֹ מר, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌0ֶאני
עם וֹלא חכמים, ׁש ּפ רׁש וּ הוּ  מ0וּ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
מימין  נּת נה ׁש הּת וֹ רה חסיד, הארץ ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

חסד. ׁש הוּ א ה וּ א  בּ רוּ # זה הּק דוֹ ׁש  וּ מ-וּ ם ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
חסיד. נקרא בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ תע ּס ק זהמי  בּ גלל ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

נפׁש י , ׁש מרה  הוּ א בּ רוּ # להּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י
הארצוֹ ת עּמ י אלּ וּ  כּ מעשׂ ה א וֹ תּה  תדוּ ן ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
ואם חסיד. הארץ  עם וֹלא בּ הם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 
חסד  ׁש עשׂ וּ  הם הארצוֹ ת עּמ י  כּ ּמ ה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹּת אמר,

חסיד  איזהוּ  ּפ רׁש וּ הוּ : כּ # אלּ א זה- ? ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
מחבּ ר. ׁש היה דּ וד  כּ מוֹ  קוֹ נ וֹ . עם  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תחּס ד 

מחבּ ר היה היהוּ מה למעלה ׁש ל  ּת וֹ רה ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
זה, וּ מ0וּ ם הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְמח בּ ר 

אני . חסיד כּ י  נפ ׁש י ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָׁש מרה 

הּזֹו ּבּתה ּלה עבד  דוד  נעׂשה ּפעמים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשלׁש

וגו'ׁש מרה  אני חסיד ּכ י ב )נפׁש י  [זוהר:(פו, ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

פנחס פ' רכ "ג .)ח"ג אחר,](דף  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
אני חסיד  כּ י  נפׁש י ל ּמ הׁש מרה כּ די - ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

וה"וּ . אנ"י  בּ וֹ  ׁש נּ אמר  אנ "י , עם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש אתחּס ד
ׁש נּ אמר מהוּ א, אני  ׁש ּמ פריד למי  לוֹ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ י

ק) אחד (תהלים ׁש הכּ ל אנחנוּ . וֹלא ע שׂ נוּ  ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָהוּ א
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  פר וּ ד. לב )בּ לי  ע ּת ה(דברים ראוּ  ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הוּ א אני אני  ואחיּ ה[וגו ']כּ י אמית  אני  , ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌
אני  מ צּ יל. מ יּ די  ואין ארּפ א ואני ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָמחצ ּת י

וז  אחר . וֹלא הוּ א אני מן יהו"ה, אני ה ְ◌ָֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
האמצעי . עּמ וּ ד - ה' ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאדנ"י .

חסד ,וּ מ )וּ ם  ׁש הוּ א לימין, הוּ א ׁש יהו"ה ִ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
נפׁש יאמר, בּ #ׁש מרה ׁש אתחּס ד ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

וּ בתפארת לגב וּ רה. אדנ"י והוּ א אנ"י , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִעם
וסוֹ ד  יאהדונה"י . - ׁש מוֹ ת ׁש ני  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רים 

וּ בגבוּ רה בּ חסד א)ה דּ בר וּ פניהם(יחזקאל ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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וּ בתפארת מלמעלה. ּפ רדוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוכנפיהם
טו)ׁש נּ קרא מה(שמות מלחמה, איׁש  ה' ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

א)?כּ תוּ ב  ׁש ני (יחזקאל  איׁש , חברוֹ ת ׁש ּת ים ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
מכּס וֹ ת וּ ׁש ּת ים כּ אחד. בּ וֹ  מתחבּ רים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵׁש מוֹ ת

גּ וּ ף , נקרא ּת פארת  גּ ויּ תיהנה. י)את (דניאל ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
יאההויה"ה. כתרׁש יׁש , עב דּ !וּ גויּ תוֹ  הוֹ ׁש ע ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌

אֹלהי ע זּ !.אּת ה ּת נה עב דּ !. נפ ׁש  שׂ ּמ ח ַ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌
פו)לעב דּ ! דוד.(תהלים נעשׂ ה  ּפ עמים ׁש ֹלׁש  ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הזּ וֹ  בּ ּת הלּ ה ּפ עמיםעבד ׁש ֹלׁש  כּ נגד , ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אדם ׁש צּ רי # הּמ ׁש נה בּ עלי ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש העמיד וּ 
הראׁש וֹ נוֹ ת, בּ בּ רכוֹ ת בּ ּת פלּ ה: עבד ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
ר בּ וֹ . לפני  ׁש בחוֹ  ׁש ּמ סדּ ר עבד  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
מר בּ וֹ . ּפ רס ׁש ּמ בּק ׁש  עבד  כּ מוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבּ אמצעיּ וֹ ת,
ר בּ וֹ  לפני ׁש ּמ וֹ דה עבד כּ מוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָוּ באחר וֹ נוֹ ת,
וׁש ֹלש  ל וֹ . וה וֹ ל# מּמ נּ וּ  ׁש ּק בּ ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּפ רס
העבוֹ דה, מצּ ד לעשׂ וֹ ת צרי# ׁש עבד ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
אלּ א עבוֹ דה ׁש אין הּמ ׁש נה בּ עלי  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש ּפ רׁש וּ ה
עבדים נקראוּ  אבוֹ ת וּ ׁש ֹלׁש ה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה,
ה'. עבוֹ דת  ׁש היא ה0כינה, ׁש ם על ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִמצּ דּ ּה ,

ולכן ה'. עבד מׁש ה כּ # כה)וגם לי (ויקרא כּ י ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
כּ ל  - אחרים לגבּ י אבל  עבדים. י שׂ ראל  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבני
הּמ לכ וּ ת. מצּ ד  הם, מלכים בּ ני  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

עבוֹ דה נקראת לּמ ה א 0הוהיא כּ דר# ? ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
את לעבד בּ נים ודר # לבעל ּה , ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַלעבד 

◌ֶ◌ִ◌ֲאביהם.

ׁש כּ ת וּ ב,ודוד  זהוּ  ועבד . חסיד עני , נעשׂ ה ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
פו) אדני(תהלים ה ּט ה לדוד  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פ לּ ה

נפׁש י ׁש מרה אני. ואביוֹ ן עני כּ י ענני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָאזנ !
אֹלהי אּת ה עבדּ ! הוֹ ׁש ע אני . חסיד  ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִכּ י

אלי !. הּמ ל#,הבּ וֹ טח לׁש ער עני נעשׂ ה ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ּה  נא)ׁש נּ אמר ּת פּת ח.(שם שׂ פתי אדני  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הּמ ל#. ל ׁש ער  עני נע שׂ ה היכ "ל , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲאדנ"י
כּ תוּ ב  וזוֹ הי וּ מה  ענני , אזנ# אדני הּט ה ? ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ּת פלּ וֹ ת לקבּ ל אזן ׁש היא תחּת וֹ נה, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אוֹ תן, כב )ול ׁש מע ֹלא(שם כּ י  ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ׁש ּק ץ  וֹלא  ּפ ניו בזה הסּת יר  וֹלא עני  ענ וּ ת ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
עני  נע שׂ ה ׁש הוּ א ׁש מע . אליו וּ בׁש וּ עוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
א"ח, מן לׁש אל  אחד, מן ד' אוֹ ת מצּ ד ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָודל

בּ וֹ  לקיּ ם האמצעי, עּמ וּ ד  קטז)ׁש הוּ א (שם ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ ן  מׁש יח ימוּ ת ׁש ֹּלא יהוֹ ׁש יע, ולי  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַדּ לּ וֹ תי 
בּ ׁש ביל  ה0ער בּ אוֹ תוֹ  מּמ נּ וּ  וׁש אל  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶאפרים.

בּ הם לקיּ ם העניּ ים, כב )ישׂ ראל ב  (שמואל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
בּ ׁש ביל  ׁש אל כּ # ואחר ּת וֹ ׁש יע. עני עם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְואת
ונעשׂ ה למקוֹ מּה , עבוֹ דה ׁש ּת חזר ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַהכּ הנים,
החסד , מ צּ ד ּת וֹ רה להם ׁש נּ תן לאחר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶעבד.
ולכן  מהּת וֹ רה, דּ ל "ת עם גּ מוּ ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
ספיר וֹ ת ל ׁש ֹלׁש  הגּ יע כּ # חסיד . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַנעשׂ ה

ואמר, ּפ תח קלא)העלי וֹ נוֹ ת. גב ּה (שם ֹלא ה' ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
בּ גדלוֹ ת הלּ כּת י  וֹלא עיני  רמ וּ  וֹלא ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִלבּ י 

מ ּמ נּ י . ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בנפלאוֹ ת

נפׁש מסירּות למד ּו ועזריה מי ׁשאל  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָחנניה
הצפרּדעים ְְְִִַַמן 

וגו'ׁש מרה  אני חסיד ּכ י ב )נפׁש י  [זוהר:(פו, ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

אחרי פ' נח.)חדש ׁש כּ פתוּ ](דף  ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה 
אוֹ תם לזרק  ועזריה מיׁש אל  חנניה ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶאת
חנניה ּפ תח היּ וֹ קדת, האׁש  כּ בׁש ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלתוֹ #

קיח)ואמר יּ עשׂ ה(תהלים מה אירא ֹלא  לי  ה' ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ב0נאי . אראה ואני בּ עזרי  לי ה' אדם. ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִלי

ואמר  מיׁש אל כט )ּפ תח ה'(ישעיה אמר  כּ ה ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌
ֹלא אברהם את ּפ דה אׁש ר  יעקב בּ ית ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶאל
כּ י  יחורוּ  ּפ ניו עּת ה וֹלא יעקב  יבוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַעּת ה
וּ באוֹ תּה  וגוֹ '. ידי מעשׂ ה ילדיו ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִברא וֹ ת וֹ 
הּק דוֹ ׁש  אמר למעלה . דּ ינ וֹ  דּ נוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה0עה

הוּ א: מד )בּ ר וּ # -(ישעיה אני לה' יאמר זה ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אראה ואני בּ עזרי  לי  ה ' ׁש אמר  חנניה, ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶזה
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היּ וֹ ם: כּ ל אקרא אלי% כּ י א)א:ד אדני נפׁש י אדני אלי% כּ י עבדּ % נפׁש  שׂ ּמ ח £Ÿ¨¦¥¤¤§¨¨©©¥©¤¤©§¤¦¥¤£Ÿ¨©§¦¤¨
קראי%:ה לכל חסד ורב וסלּ ח טוֹ ב אדני אּת ה יהו�וכּ י ּת פלּ תי�האזינה ¦©¨£Ÿ¨§©¨§©¤¤§¨Ÿ§¤©£¦¨§Ÿ̈§¦¨¦

ּת חנוּ נוֹ תי: בּ קוֹ ל תענני:זוהקׁש יבה כּ י אקראךּ  צרתי באֹלהיםחבּ יוֹ ם כּ מוֹ % אין §©§¦¨§©£¨§¨¨¦¤§¨¤¨¦©£¥¦¥¨¨¡¦

כּ מעשׂ י%:' ואין אדניטאדני לפני% ויׁש ּת חווּ  יבוֹ אוּ  עשׂ ית אׁש ר גּ וֹ ים כּ ל £Ÿ¨§¥§©£¤¨¦£¤¨¦¨¨§¦§©£§¨¤£Ÿ¨

לׁש מ%: אֹלהיםיויכבּ דוּ  אּת ה נפלאוֹ ת ועשׂ ה אּת ה גדוֹ ל לבדּ %:'כּ י ¦©§¦§¤¦¨©¨§Ÿ¥¦§¨©¨¡¦§©¤
יהו�יא ׁש מ%:�הוֹ רני ליראה לבבי יחד בּ אמּת % אהלּ � אוֹ ד%יבדּ רכּ % ¥¦§Ÿ̈©§¤£©¥©£¦¤©¥§¨¦§¦§¨§¤§

מיׁש אל , זה - יעקב בּ ׁש ם יקרא וזה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְב0נאי .
וגוֹ '. יעקב  בּ ית אל  ה' אמר  כּ ה ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 
ׁש אמר עזריה זה - יכנּ ה ישׂ ראל ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוּ בׁש ם
ׁש אמר בּ ׁש עה וּ ראה, בּ א ישׂ ראל. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע
אׁש ר יעקב בּ ית  אל ה' אמר  כּ ה ◌ֶ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ִמיׁש אל
בּ לׁש וֹ נם. ליצנוּ ת ע שׂ וּ  אברהם, את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָּפ דה
אוֹ תּה  ׁש לּ י, הכּ ּס א הוּ א: בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר
הזּ וֹ , בּ דּ רגּ ה אוֹ תם  ּת צּ יל ׁש עשׂ וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַהלּ יצנוּ ת

ׁש ה יבוֹ ׁש כּ מוֹ  עּת ה וֹלא אברהם. את צּ לּת י  ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
בּ אוֹ תּה  יחורוּ . ּפ ניו עּת ה וֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב
הרג אוֹ תם, ׁש כּ פתוּ  אוֹ תם כּ ל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה0עה,

ׁש ביב אׁש .אוֹ תם ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

עּמ הםלּמ ה היה  ֹלא בּ לבּ וֹ :דּ ניּ אל  אמר ? ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אמר והּמ ל# צלם, מ ּמ נּ וּ  עשׂ וּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ׁש לּ וֹ , האלוֹ ּה  כּ ׁש ם (דניאל ׁש מוֹ  ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וכתוּ ב ד ) אלהי. כּ ׁש ם  בּ לטׁש אצּ ר ׁש מּה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִדּ י 

ז) ועל (דברים בּ אׁש . ּת שׂ רפוּ ן אֹלהיהם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְּפ סילי 
מן  יברח אדם וכי מהם. הת כּ ּס ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵכּ ן

אוֹ תוֹ .הּמ לכוּ ת מכּס ים היוּ  מלאכים אלּ א ? ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ׁש נּ תנוּ  ועזריה מי ׁש אל חנניה ראוּ  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָמה 

לאׁש  אחד עצמם יוֹ ם תראה, בּ א אלּ א ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
הנּ הר, לפני גּ וּ פוֹ  להניח י וֹ רד דּ וד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה

אוֹ מר פו)והיה חסיד(תהלים כּ י נפׁש י ׁש מרה ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
חסיד אני ואּת ה לוֹ : אמר וּ  להם:. אמר  ? ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

בּ ׁש פיר מלכלכוֹ ת ׁש יּ די אני , חסיד  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְוֹלא

את וּ מטּמ א הּט הוֹ ר, את  וּ מטהר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בׁש ליה,
מׁש מרוֹ ת, בּ ׁש ֹלׁש  בּ שׂ מחה קם ואני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַהּט מא.
להוֹ דוֹ ת אקוּ ם לילה חצ וֹ ת ׁש נּ אמר ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
וּ בחצוֹ ת אחד. בּ הבל סוּ ס  כּ מוֹ  נם ואני  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָל#.
וּ במׁש מרה בּ ּת וֹ רה, להתעּס ק אקוּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַלילה
ל ּק דוֹ ׁש  הּמ לאכים עם מנגּ ן אני ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְׁש לי ׁש ית

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ה וּ א . לח)בּ ר וּ # יחד (איוב  בּ רן ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הם מי  אֹלהים . בּ ני  כּ ל ו יּ ריעוּ  בקר  ?כּ וֹ כבי ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

עּמ י  ׁש ירה ׁש אוֹ מרים הּק דוֹ ׁש ים  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מב )בּ לּ ילה. וּ ב לּ ילה(תהלים ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

חיּ י. לאל ּת פלּ ה  ע ּמ י  אמר וּ ׁש ירה ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌
מ ּמ #הצּ פרדּ עים : יוֹ תר עשׂ ינוּ  אנחנוּ  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌

דּ וד : להם אמר  הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
מּמ נּ י  יוֹ תר עשׂ יתם אּת ם  לוֹ :וּ מה אמר וּ  ? ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌

בּ ּת נּ וּ ר בּ אׁש  גּ וּ פנוּ  את שׂ וֹ רפ וֹ ת ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש היינוּ 
חנניה בּ מצרים. את כוֹ פתים ׁש היוּ  וּ בׁש עה  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ מוֹ  נע שׂ ה בּ לבּ ם, אמרוּ  ועזריה, ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמי ׁש אל
◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהצּ פר דּ עים.

ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש את  ׁשּירא אדם ּבן ֵֶֶֶַָָָָָָּכל
א ֹותֹו ׁשהרי  ּכרא ּוי  האמ ּונה עּמֹו ְֱֲִֵֶָָָָָׁשרּויה 

רּבֹונֹו ּבעב ֹודת ׁשלם הּוא  ֲִֵַַָָָאדם

וגו 'ה וֹ רני  דּ רּכ   יא)ה ' פ ':(פו , ח "א [זוהר ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

נט.)בראשית ואמר,](דף  (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
יחד פו) בּ אמ ּת # אהלּ # דּ רכּ # ה' ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵהוֹ רני 
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אֹלהי לעוֹ לם:'אדני ׁש מ% ואכבּ דה לבבי עלייגבּ כל גּ דוֹ ל חסדּ % כּ י £Ÿ¨¡©§¨§¨¦©£©§¨¦§§¨¦©§§¨¨¨
ּת חּת יּ ה: מ$אוֹ ל נפׁש י עריצים'אֹלהיםידוהצּ לּת  ועדת עלי קמוּ  זדים §¦©§¨©§¦¦§©§¦¨¡¦¥¦¨¨©©£©¨¦¦

לנגדּ ם: שׂ מוּ % וֹלא נפׁש י ורבטובּ קׁש וּ  אּפ ים אר� וחנּ וּ ן רחוּ ם אל אדני ואּת ה ¦§©§¦§¨§¤§¨§©¨£Ÿ¨¥©§©¤¤©©¦§©

ואמת: אמת%:טזחסד לבן ׁש יעה והוֹ  לעבדּ % עזּ % ּת נה וחנּ ני אלי עשׂ היזּפ נה ¤¤¤¡¤§¥¥©§¨¥¦§¨ª§§©§¤§¦¨§¤£¨¤£¥

יהו� אּת ה כּ י ויבׁש וּ  שׂ נאי ויראוּ  לטוֹ בה אוֹ ת ונחמּת ני:�עּמ י עזרּת ני ¦¦§¨§¦§Ÿ§©§¥Ÿ¦©¨§Ÿ̈£©§©¦§¦©§¨¦

ׁש  קׁש ה, זה ּפ ס וּ ק ׁש מ #. ליראה הרי לבבי  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
חוּ ץ  הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  בּ יד הכּ ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָׁש נינ וּ ,
את ּת בע אי # ודוד  רׁש ע. אוֹ  צדּ יק ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמלּ היוֹ ת

ה וּ א בּ רוּ # מהּק ד וֹ ׁש  אמר,זה כּ # דּ וד אלּ א  ? ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
מי ׁש וֹ ר דּ ר# אוֹ תּה  - דּ ר כּ # ה' ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵהוֹ רני 
כּ # אחר אוֹ תוֹ . ולדעת עיני לגלּ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְוּ מתּק נת
וֹלא אמת  בּ דר# אל # - בּ אמּת # ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲאהלּ #
זּ ה מה - לבבי יחד ולשׂ מאל. לימין ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶאסטה

ׁש נּ אמרלבבי  כּ מוֹ  עג )? לבבי (שם צוּ ר  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
את ליראה מבּק ׁש  אני זה וכל  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוחלקי .
דּ רכי  את ל ׁש מר  בּ יראת#, להדּ בק  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְׁש מ#.
ׁש בּ וֹ  חלקי מקוֹ ם - ׁש מ# ליראה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.
אדם בּ ן כּ ל  ראה, בּ א לירא. ה יּ ראה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש ר וּ יה
ע ּמ וֹ  ׁש רוּ יה הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  את  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש יּ רא
ה וּ א אדם  אוֹ תוֹ  ׁש הרי כּ רא וּ י, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה
בּ וֹ  ׁש רוּ יה ׁש ֹּלא וּ מי ר בּ וֹ נוֹ . בּ עב וֹ דת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָׁש לם
ואינוֹ  אמוּ נה , בּ וֹ  ׁש ר וּ יה ֹלא רבּ וֹ נוֹ , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִיראת

הבּ א. לע וֹ לם חלק לוֹ  להי וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְכדאי

העליֹון  העז זה - לעבּדְך עּזְך ְְְְְֶֶֶַָָָֹֻּתנה

וגו'ּפ נה  וחנּ ני  טז)אלי  לך :(פו , פ' ח "א  [זוהר ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

פד.)לך לשׂ דה](דף  כּ ׁש הגּ יעוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָהלכוּ ,
ואמר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י ּפ תח י ׁש בוּ . (תהליםאחד ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌

יׁש כה) הזּ ה בּ ּפ ס וּ ק וחנּ ני. אלי  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְּפ נה
בּ כ ּמ ה אוֹ תוֹ  בּ ארנוּ  והרי  בּ וֹ , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת כּ ל 
נס ּת רים דּ ברים הזּ ה בּ ּפ סוּ ק אבל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְמקוֹ מוֹ ת.
אלי  ּפ נה אמר דוד וכי  - אלי ּפ נה  בּ וֹ . ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵיׁש 

מתעּט רוחנּ ני  ׁש הוּ א דּ ר גּ תוֹ  בּ עבוּ ר אלּ א ? ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אמר . הוּ א פו)בּ ּה  -(שם לעבדּ # עזּ # ּת נה ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

כּ כּ תוּ ב העליוֹ ן, העז  זה ע זּ # אּת נה (שמואל ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מלכּ וֹ ב ) מי  למל כּ וֹ . עז סתם,ויּת ן מל# זה  ? ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

מל# זה לעבדּ # כּ אן אף הּמ ׁש יח. ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶמל#
סתם. מל# ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח,
יׁש י  בן היה ֹלא וכי - אמת# לבן  ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְוהוֹ ׁש יעה
בּ 0ם וֹלא אּמ וֹ  ׁש ל בּ 0ם ׁש אמר עד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַהוּ א,

אביו  יבאׁש ל ׁש כּ אׁש ר  הקמנוּ , הנּ ה אלּ א ? ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֹ
ללכת צרי# להזכּ יר, עליוֹ ן דּ בר לקבּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאדם

כּ  ועל  ודּ אי , ׁש ה וּ א  אּמ וֹ בּ דבר את הזכּ יר ן ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
ׁש נינוּ  הנּ ה ועוֹ ד, אביו. את ׁש זּ ה[שהרי]וֹלא ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש אמרנוּ . כּ פי ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶמל#

לכל מאיר ה ּזה הּמלְך ּדוד  ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָיפי ֹו
ָָהעֹולמֹות

וגו'ּפ נה וח נּ ני  טז)אלי  פ ':(פו , ח"ג  [זוהר ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

פ"ד.)קדושים  ּפ תח,](דף אבּ א (תהליםר בּ י  ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
לעב דּ !פו) עזּ ! ּת נה וחנּ ני  אלי  ּפ נהּפ נה . ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌.◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

בּ ר וּ # לּק דוֹ ׁש  לוֹ  היה  ֹלא וכי  וח נּ ני, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵאלי
ּפ נה אוֹ מר ׁש ה וּ א  כּ דוד, יפה בּ עוֹ לם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהוּ א

וחנּ ני  יׁש אלי  אחר דּ וד ׁש נינוּ , כּ # אלּ א ? ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
כּ ּמ ה על ממנּ ה והוּ א הוּ א, בּ רוּ # ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק ד וֹ ׁש 
וּ כ ׁש ר וֹ צה וּ מחנוֹ ת. עליוֹ נים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְאוּ כלוּ סים
העוֹ לם, על לרחם הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
וה וּ א ּפ נים, לוֹ  וּ מאיר הזּ ה, בּ דּ וד  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ ל
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העוֹ לם. על וחס לעוֹ למוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמאיר 

הע וֹ למוֹ ת,ויפיוֹ  לכל מאיר הזּ ה הדּ וד ׁש ל ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ ׁש בעה ׁש נּ רקמה  זהב גּ לגּ לת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌3ֹראׁש וֹ 
ּפ רׁש וּ ה. והרי  זהב , ׁש ל מינים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַתכׁש יטי 
כּ נגדּ וֹ , הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַוחביב וּ תוֹ 
ה וּ א בּ ר וּ # לּק ד וֹ ׁש  אמר אליו אהבתוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֵוּ מרב
מ0וּ ם בּ וֹ , ויסּת כּ ל כּ נג דּ וֹ  עיניו ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ חזיר 

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  בּ כּ ל , יפים ו)ׁש הם  הסבּ י (שיר  ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
מנּ גדּ י , עיני# הסבּ י  וגוֹ '. מנּ גדּ י ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵעיני #
בּ וֹ  מסּת כּ לוֹ ת הלּ ל וּ  ׁש העינים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ ׁש עה

בּ לבּ וֹ  מתעוֹ ררים אז הוּ א, בּ ר וּ # ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק דוֹ ׁש 
וּ מגּ דל  עליוֹ נה, בּ אהבה בּ לּ יסטראוֹ ת ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִחצּ י
אמר אליו, העליוֹ נה האהבה ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַה0להבת
אחר לצד עיני# סוֹ בבי  מנּ גדּ י , עיני # ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָהסבּ י 
בּ ׁש להבוֹ ת אוֹ תי  שׂ וֹ רפים ׁש הם ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ י,

בּ דוד , כּ תוּ ב  כּ ן ועל טז)אהבה. א  (שמואל  ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ראי . וטוֹ ב  עינים יפה עם אדמני  ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְוהוּ א
אהבתוֹ  ה נּ אה, עלי וֹ ן דּ וד אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִוּ בׁש ביל
להדּ בק  הוּ א בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְוּ תׁש וּ קת וֹ 

וחנּ ני אלי ּפ נה דּ וד  אמר .עּמ וֹ , ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
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קדׁש :אפז בּ הררי יסוּ דתוֹ  ׁש יר מזמוֹ ר קרח יהו�בלבני ׁש ערי�אהב ¦§¥Ÿ©¦§¦§¨§©§¥Ÿ¤Ÿ¥§Ÿ̈©£¥
יעקב: מׁש כּ נוֹ ת מכּ ל האֹלהיםג ציּ וֹ ן עיר בּ � מדבּ ר סלה:'נכבּ דוֹ ת ¦¦Ÿ¦§§©£Ÿ¦§¨§ª¨¨¦¨¡¦¤¨

ׁש ם:ד  ילּ ד זה ׁש  כּ וּ  עם וצוֹ ר פלׁש ת הנּ ה לידעי וּ בבל רהב וּ לציּ וֹ ןהאזכּ יר ©§¦©©¨¤§Ÿ§¨¦¥§¤¤§¦¤ª©¨£¦

עליוֹ ן: יכוֹ ננה והוּ א בּ ּה  ילּ ד ואיׁש  איׁש  בּ כתוֹ ב�יהו�ויאמר יסּפ ר ¥¨©¦§¦ª©¨§§§¤¨¤§§Ÿ̈¦§Ÿ¦§

סלה: ׁש ם ילּ ד זה בּ �:זעּמ ים מעיני כּ ל כּ חללים וׁש רים ©¦¤ª©¨¤¨§¨¦§Ÿ§¦¨©§¨©¨

העיר  את להושיע טוב

יסודתו  שיר מזמור  קרח א)לבני פז]:(פז , לפרק  תהלים העיר.[שימוש את להושיע טוב 

IIתהלים IIשימוש

מתּו ולא הם י ׁשנים ׁשּבחברֹון ז ּוגֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֹד '
הּגּופים ּבא ֹותן ּבקּיּומם  מתק ּימים ְְְְְִִִִַַָָָֻוכּלם 

ֶֶָׁשּלהם

וגו 'וּ לציּ וֹ ן אי ׁש  ה)יאמר ח "ב:(פז, (דף[זוהר ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

תורה]קנא :) איׁש זוהר יאמר ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוּ לציּ וֹ ן
עלי וֹ ן. יכוֹ ננה והוּ א בּ ּה  ילּ ד רבי ואיׁש  אמר ְ◌ִ◌3◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

כתוב כו)יהודה נבלתי (ישעי ' מתיך יחיו
בוא וגו', עפר שוכני  ורננו הקיצו יקומון 
כלם שבעולם המתים אותן כל וראה
שהוא המשחית, מלאך ידי  על מתים
בארץ  המתים אותן מלבד  המות, מלאך
ידי  על אלא ידו, על מתים אין הקדושה
זה ועל בארץ . השולט רחמים של מלאך
בארץ  המתים  אלו מתיך, יחיו  כתיב 
אחר, של ולא שלו המתים שהם הקדושה,
נבלתי  כלל , אחר צד שם שולט שאין
על  אחרת נכריה בארץ המתים אלו יקומון 
נבלה, נקראים וע"כ ההוא, המשחית ידי 
אותן  כך אף במשא, מטמאה נבלה מה 
במשא מטמאים לארץ בחוץ המתים
שוכני  עפר, שוכני ורננו הקיצו ובמגע.

ישיני  הם, ומי מתו, ולא הישנים הדרים
וע "כ  ישנים, אלא מתו לא שהם חברון ,
בו  ויש שנרדם כמי גויעה, בהם כתוב
זוגות ד' אותן כך אף להתנער, קיום
וכלם מתו, ולא הם  ישנים שבחברון
שלהם, הגופים  באותן בקיומם מתקיימים
בני  משאר  יותר  נסתרות גנזי ויודעים
עדן  הגן פתח לפני שם הם גנוזים אדם,

עפר. שוכני  הם ואלו שלהם, הגופים

להכניס יׂשראל ּכנסת לפּיס  ה ּקּב"ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָעתיד 
לעֹולם זּוּוג עּמָך ּולהזּדּוג להיכל ֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָא ֹותם 

לעֹולם לי  וארׂשּתי ְך ּׁשּכת ּוב  ְְְְִִֵֶַַָָּכמה

וגו 'וּ לצ יּ וֹ ן  איׁש  ה)יאמר ח "ג:(פז, (דף[זוהר ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

תורה]ו:) עליון זוהר יכוננה .והוא
יוסי  רבי  עלאמר להכריז הקב "ה עתיד 
ישראל נב )ויאמרכנסת התנערי(ישעי'

ירושלם  שבי קומי  ביד,מעפר  שאוחז כמי
וקום  התנער ואומר  הקב"החברו כך ,

רבי  א"ל קומי, התנערי ויאמר בה  יאחז
המלך  של  היכלו בני  אותן כל  וכן  אחא

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר פח מזמור | לחודש יח  | שלישי 421ספר

לחודש יח

האזרחי:אפח להימן משׂ כּ יל לענּ וֹ ת מחלת על למנצּ ח קרח לבני מזמוֹ ר ¦¨§¤¨¨¥§¦§©©§©£¨©©¥©§©©Ÿ¥§¦§¦¦ׁש יר

נגדּ %:'אֹלהי�יהו�ב בלּ ילה צעקּת י יוֹ ם ׁש וּ עתי לפני%ג י ּת בוֹ א §Ÿ̈¡¥§¨¦¨©§¦©©§¨¤§¤¨§¨¤

מצרתם הקהל להציל לאומרו טוב

לענות מחלת א)על פח]:(פח, לפרק תהלים  הקהל.[שימוש את או העיר את  להושיע טובים המה 

IIתהלים IIשימוש

זש"כ פותחים, הזה  ס')בלשון קומי (שם
בודאי , כאן המלך הרי אורך, בא כי אורי 
כאשר הכל ושמחת שלה הכבוד זהו ובכן
זמנים אותן בכל עמה, נתפייס המלך
ועמדה המלך אל באה היא שמלפנים

כמש "כ א)לפניו, א' לפני (מלכים ותבא
הזה בזמן אבל המלך, לפני ותעמד  המלך,
ויתפייס  אליה  יבא המלך  אלא כן, לא

זש"כ  להיכלו, ויחזירה  ט )עמה הנה(זכרי '
לך  יבא אליו, את ולא ודאי לך יבא מלכך
יבא אותך, להקים לך יבא אותך, לפייס
להכניס  לך יבא בכל, אותך להשלים  לך
לעולם, זיוג עמך ולהזדוג להיכלו אותך

ב )כמש"כ  וגו'.(הושע  לעולם לי וארשתיך 

ׁשּמׁשּבחים הּקד ֹוׁשים הּמלאכים א ֹותם  ְְְְִִִֶַַַַָָָכל
מקׁשיבים ּכּלם הּוא  ּברּוְך הּקד ֹוׁש ְִִֶַַָָָֻאת
ּבארץ ּבּלילה א ֹותֹו ׁשּמׁשּבח  ְְְֵֶֶַַַַָָָלאֹות ֹו

ּבׁשלמּות הּוא  הּזה ְִֵֶֶֶַַַׁשה ּׁשבח

וגו 'ה ' י ׁש וּ עתי  ב )א ֹלהי  פ ':(פח, ח"א  [זוהר ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אליו רז :)ויגש ואמר,](דף  אלעזר  ר בּ י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח 
פח) ב לּ ילה(שם צעקּת י יוֹ ם י ׁש וּ עתי א ֹלהי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱה'

בּ חצוֹ ת קם היה הּמ ל# דּ וד ראה, בּ א ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶנגדּ #.
בּ ׁש ירים בּ ּת וֹ רה וּ מׁש ּת דּ ל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה
וזוֹ  והגּ בירה, הּמ ל # לשׂ מחת ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ חוֹ ת
ׁש זּ הוּ  מ0וּ ם בּ ארץ, האמוּ נה שׂ מחת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

בארץ. ׁש נּ ראה האמוּ נה  ׁש ל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַה0בח 

ׁש ירה,ׁש הרי  בּ שׂ מחה ּפ וֹ תחים למעלה ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
בּ כ ּמ ה עלי וֹ נים מלאכים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַכּ ּמ ה 
הצּ דדים. בּ כל  בּ לּ ילה ׁש ּמ ׁש בּ חים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִמינים 
את ׁש ּמ ׁש בּ ח מי בּ ארץ, למּט ה כן ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
חפץ  בּ וֹ  בּ לּ ילה, בּ ארץ הוּ א בּ ר וּ # ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

הוּ א, בּ רוּ # הּמ לאכים הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם  וכל ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  את  ׁש ּמ ׁש בּ חים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים
א וֹ תוֹ  ׁש ּמ ׁש בּ ח לאוֹ תוֹ  מקׁש יבים כּ לּ ם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌.הוּ א,
בּ ׁש למוּ ת  הוּ א הזּ ה ׁש ה-בח  בּ ארץ, ,בּ לּ ילה ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  כּ בוֹ ד את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְלהעלוֹ ת 
בּ א היּ חוּ ד . ׁש ל בּ 7מחה  וּ לזּמ ר  ֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מּט ה 
י ׁש וּ עתי  אֹלהי  ה' כּ תב, הּמ ל# דּ וד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְראה,

י ׁש וּ עתי  הוּ א מתי יׁש וּ עתי, אֹלהי  ה ' ?וגוֹ '. ְ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אצל#, בּ לּ ילה ׁש בח ׁש הק דּ מּת י יוֹ ם ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ׁש הרי  ראה, וּ בא בּ יּ וֹ ם . יׁש וּ עתי הוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאז
ׁש ל  בּ 0בח ר בּ וֹ נוֹ  את ׁש ּמ ׁש בּ ח מי  ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה,
היּ מין, בּ צד  בּ יּ וֹ ם בּ חזק מתח זּ ק  אז ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
ואז  היּ מין , מצּ ד יוֹ צא  אחד  חוּ ט ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש הנּ ה
ה' אמר  כּ ן ועל בּ וֹ , וּ מתגּ בּ ר עליו  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמׁש #

וגוֹ '. צעק ּת י יוֹ ם יׁש וּ עתי  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱאֹלהי 

ה ּתֹורה ּבזמרת ּבּלילה לרּבֹונֹו ּׁשּמׁשּבח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹמי 
הּימין  ּבצד ּבתק ּוף  ּביֹום נתחּזק ה ּוא ְְְְִִִֵַַַָָאז

וגו 'ה' י ׁש וּ עתי  ב )א ֹלהי  ח "א:(פח, (דף[זוהר ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

תורה]רז :) יוֹ םזוהר י ׁש וּ עתי אֹלהי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱה'

IIתהלים IIזוהר 
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נגדּ ךצעקּת י  אלעזר.ב לּ ילה רבי פתח ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ישועתי , אלהי  ה' דודואמר, וראה בוא

והתיגע  הלילה בחצות קם היה המלך
למלך לשמח ותשבחות בשירות בתורה 
השכינה  שמחת היא  וזאת ולהמטרונה,

השכינהבארץ  של שבחה היא שזאת לפי  ,
פותחים למעלה שהרי בארץ, שנראית
עליונים מלאכים כמה בחדוה  שירה
בכל  בלילה שמשבחים שירות מיני בכמה
מי  בארץ, למטה הזה וכדמיון הצדדים,
בוחר בלילה בארץ להקב"ה לו שמשבח
הקדושים מלאכים אותן וכל  הקב"ה, בו
מקשיבים כלם להקב"ה לו שמשבחים
זאת כי בארץ, בלילה לו שמשבח לזה
של  כבודו להעלות בשלמות היא השבחה
היחוד , בשמחת  ולזמר מלמטה הקב"ה
אלהי  ה' אמר  המלך  דוד וראה בוא
היא מתי  ישועתי אלהי  ה' וגו', ישועתי
זמירות מקדים שאני  יום באותו ישועתי,
ובוא ביום, ישועתי היא בכן  אליי , בלילה
בלילה לרבונו  שמשבח מי שהרי וראה
ביום נתחזק הוא אז התורה , בזמרת
יוצא אחד חוט שהרי הימין, בצד בתקוף
ונתגבר עליו נתמשך הוא ואז הימין , מצד
צעקתי  יום ישועתי  אלהי ה' אמר וע"כ  בו,

נגדך . בלילה

ה ּלילה ּבחצ ֹות קם ׁשהאדם ּבׁשעה  ְְֲֶֶַַַָָָָָָָָא ּלא 
ּתֹורה ׁשל  רּנה ּכי  ּתֹורה ׁשל ּברּנה ְְִִִִֵֶֶַַָָָָּומתי ּגע

ּבּלילה א ּלא נקרא ְְִֶַַָָָֹלא 

וגו 'ה ' י ׁש וּ עתי  ב )א ֹלהי כג .)[ח "ג :(פח, (דף  ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

תורה] ואמרזוהר יוסי  רבי  לה)פתח (איוב 

זמירות נותן עושי  אלוה איה אמר ולא

רוח שנתעורר בשעה  וראה בוא בלילה,
ששלהבת ביארנו הרי  הלילה ונחלק צפון
התרנגול  כנפי תחת ודופק יוצא אחד 
בזמן  ההוא ושלהבת וקורא, בכנפיו ומכה
מסתכל  הוא כנגדו ונתעורר  אליו שמגיע
רבונו  כבוד בשביל וקורא, ונזדעזע בו
וע "כ  לאנשים, להם וקורא רצונו, לעשות
לפי  גבר, ונקרא הסתכלות, שכוי, נקרא
שמצד  גבורה, של  בשלהבת שנתעורר 
אותן  ואז בעולם, לעורר בא הוא הגבורה 
וכח גבורה ונותנים עומדים האמונה בני
של  רנה נקרא וכזאת  ישראל , לכנסת
ובניו  הוא המלכות דוד נחל וע "כ  תורה,
התרנגול  וכאשר דורות, ולדורי לעולם
ואין  במטותיהם ישנים  והאנשים קורא

התר ואומרנתעוררים, אח"כ קורא נגול
מכה אח "כ נתבאר, וזה שאומר , מה 
רבונו  נזיף לפלוני  אוי  ואומר , בכנפיו
ואינו  רוחו נתעורר שלא רבונו מרוחק
היום מאיר  וכאשר  רבונו , כבוד על משגיח
איה אמר ואל ואומר, עליו  קורא כרוז
לסעוד  בלילה, זמירות נותן עושי אלוה
הכל  להיות הזמירות באותן להשכינה
צריך  היה עושני  עושי, אחד , בחבור
קם שהאדם בשעה אלא עושי , מהו לומר,

תורה, של  ברנה ומתיגע הלילה כיבחצות
בלילה, אלא נקרא לא תורה של רנה
אז  התורה, עם בלילה  נמצא הוא  וכאשר
ישראל וכנסת  הקב "ה  היום מאיר  כאשר
חסד, של  אחד בחוט  אותו מתקנים
העליונים  בין לו  ולהאיר רע מכל  להצילו

שמעתי והתחתונים  אני אמר יהודה רבי :
אלוה איה זה, מקרא אבא רבי אמר  שכך

IIתהלים IIזוהר 
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לרנּ תי: אזנ% הּט ה הגּ יעוּ :ד ּת פלּ תי לׁש אוֹ ל וחיּ י נפׁש י ברעוֹ ת שׂ בעה כּ י §¦¨¦©¥¨§§§¦¨¦¦¨§¨§¨©§¦§©©¦§¦¦
איל:ה אין כּ גבר הייתי בוֹ ר יוֹ רדי עם חלליםונחׁש בּת י כּ מוֹ  חפׁש י בּ ּמ תים ¤§©§¦¦§¥¨¦¦§¤¤¥¡¨©¥¦¨§¦§£¨¦

נגזרוּ : מיּ ד% והּמ ה עוֹ ד זכרּת ם ֹלא אׁש ר קבר ּת חּת יּ וֹ תזׁש כבי בּ בוֹ ר ׁש ּת ני Ÿ§¥¤¤£¤§©§¨§¥¨¦¨§¦§¨©©¦§©§¦

בּ מצלוֹ ת: ּס לה:חבּ מחׁש כּ ים ענּ ית מׁש בּ רי% וכל חמת% סמכה הרחקּת טעלי §©£©¦¦§Ÿ¨©¨§¨£¨¤§¨¦§¨¤¦¦¨¤¨¦§©§¨

אצא: וֹלא כּ לא למוֹ  תוֹ עבוֹ ת ׁש ּת ני מּמ נּ י קראתי%ימידּ עי עני מנּ י דאבה עיני §ª¨©¦¤¦©©¦¥¨¨ª§¥¥¥¦¨£¨¦¦Ÿ¦§¨¦
כּפ י:�יהו� אלי% ׁש ּט חּת י יוֹ ם רפאיםיאבּ כל אם ּפ לא ּת עשׂ ה הלּמ תים §Ÿ̈§¨¦©§¦¥¤©¨£©¥¦©£¤¤¤¦§¨¦

ּס לה: יוֹ דוּ % בּ אבדּ וֹ ן:יביקוּ מוּ  אמוּ נת% חסדּ % בּ קּ בר בּ חׁש �יגהיסּפ ר היוּ דע ¨¤¨©§ª©©¤¤©§¤¡¨§¨£©£¦¨©©Ÿ¤

נׁש יּ ה: בּ ארץ וצדקת% יהו�ידּפ לא% אלי% ּת פלּ תי�ואני וּ בבּ קר ׁש וּ עּת י ¦§¤§¦§¨§§¤¤§¦¨©£¦¥¤§Ÿ̈¦©§¦©Ÿ¤§¦¨¦

יהו�טותקדּ מךּ : מּמ נּ י:�למה ּפ ני% ּת סּת יר נפׁש י וגוֹ עטזּת זנח אני עני §©§¤¨¨¨§Ÿ̈¦§©©§¦©§¦¨¤¦¤¦¨¦£¦§¥©
אפוּ נה: אמי% נשׂ אתי צּמ תוּ תני:יזמנּ ער בּ עוּ תי% חרוֹ ני% עברוּ  סבּ וּ נייחעלי ¦Ÿ©¨¨¦¥¤¨¨¨©¨§£¤¦¤¦§ª¦©¦

יחד: עלי הקּ יפוּ  היּ וֹ ם כּ ל מחׁש �:יטכּמ ים מידּ עי ורע אהב מּמ נּ י הרחקּת  ©©¦¨©¦¦¨©¨©¦§©§¨¦¤¦Ÿ¥¨¥©§ª¨©©§¨

מהו  לומר, צריך היה לי  עושה עושי ,
שהאדם בשעה שאמרת, כמו אלא עושי ,
כאשר בתורה, ומתיגע הלילה בחצות קם
החוט באותו אברהם נתעורר  היום מאיר 

בו שנאמר יד )שלו, ועד (בראשית  מחוט אם
ישראל  וכנסת והקב"ה וגו', נעל  שרוך
בריה יום בכל אותו ועושים אותו מתקנים

ביארו והרי עושי , אלוה זש"כ א"לחדשה,
הגדול ,א"ל,ו"ה  האל  שנאמר אברהם זה

הקב"ה,ו  וזהו הזה ישראל, כנסת זו
שמתקנים האדם את עושים והם אלוה,
עושי , כתוב ולפיכך  יום, בכל אותו
רבי  אמר  בעושיו, ישראל ישמח כמש"כ

אחד . ענין הוא והכל הוא כך ודאי  יוסי

IIתהלים IIזוהר 
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האזרחי:אפט לאיתן יהו�במשׂ כּ יל ודר�חסדי לדר אׁש ירה עוֹ לם ©§¦§¥¨¨¤§¨¦©§¥§Ÿ̈¨¨¦¨§Ÿ¨Ÿ

אבריו  שמאבד לאדם 

עולם ה' חסדי האזרחי לאיתן  א)משכיל פט]:(פט , לפרק תהלים איבריו[שימוש שמתאבדים לאדם
הצמר  על השמן אותו ותן גזוז  מאיל צמר  וקח זית  שמן על אותו  אמור החולאים מן ועצמותיו
ועיניך  אותו ואמור  השמים לאויר צא מתפיסה איש  להושיע תרצה  ואם עליו, אותו ועשן

לשמים.

IIתהלים IIשימוש

אחד ּדבר ה ּכל ואתנים  ְִִֵֶַָָָָָֹהרים

האזרחי מ שׂ ּכ יל  א)לאיתן ח "ב:(פט , [זוהר  ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌

משפטים  ק"ט:)פ' וּ ראה,](דף ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש כּ תוּ ב  כּ יון ארץ . מוֹ סדי והאתנים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָכּ תוּ ב

אתנים הם וּ מי הרים הם מי הרים, ?ׁש מעוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
אבל  אחד. דּ בר  הכּ ל ואתנים הרים ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ראׁש יהם, מעל עליוֹ נים ׁש ֹלׁש ה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם
אחד . וכלּ ם מהם, למ ּט ה ׁש ֹלׁש ה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְואוֹ תם

דּ וד, אמר  ועליהם למעלה, (תהליםהרים ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הםקכא) ואלּ ה ההרים. אל עיני  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶא7א

ארץ, מסדי  והאתנים הראׁש וֹ נים. ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
מהם, למּט ה אחרוֹ נים, ׁש ֹלׁש ה הם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵאלּ ה
הבּ ית, שׂ מחת ואחד הבּ ית עּמ וּ די ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ני
הם, אתנים ארץ. מסדי נקראוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה
מי  ידעּת , הרי  זקן, זקן נקראוּ . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְואתנים
ֹלא לה0מר, יוֹ דע ֹלא אם קרב , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ ר#
וּ לה0מר בּ ידוֹ  להכּ וֹ ת צרי # בּ ּק רבוֹ ת. ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְינצּ ח
ׁש יּ היה חׁש וּ ב, אחר 0יּ היה מה  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ רעיוֹ נוֹ ,
לה כּ וֹ ת. ּת מיד מזּמ נת ימין ויד חׁש וּ ב, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָהוּ א
ּת מיד  זמינים  שׂ מאלית ויד ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַוּ מחׁש בוֹ תיו
אמרּת  עכׁש ו הכּ ל . וימין וּ לה0מר , ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל 
והרים למּט ה, הם איתנים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוהאתנים.
אחר רעי וֹ ן ׁש הרי זקן, ה0מר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.

ׁש כּ תוּ ב פט )כּ נגדּ #, לאיתן (שם משׂ כּ יל ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
איתן. ונקרא הזּ קן , אברהם וזה וּ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאזרחי .

ויעקב  יצחק איתן, הוּ א אברהם ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְואם
רעיוֹ ן  ידע ּת  ׁש הרי זקן, קוּ ם איתנים. ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִנקראוּ 
מׁש לוֹ  ויּ 7א רעי וֹ נ#. את  מכּ ה  היה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶזה
קנּ # בּ ּס לע ו שׂ ים מוֹ ׁש ב# איתן ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ַויּ אמר

כד ) אברהם,(במדבר  ׁש ל בּ קר זה - איתן .ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מד )והינוּ  העּמ וּ ד (בראשית זה אוֹ ר . הבּ קר ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

יר ׁש  אוֹ רוֹ  ואת עליו, עוֹ מד העוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
זקן  אי  מעדן. היּ וֹ צא נהר  נקרא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמאברהם.
ידע ּת  וֹלא כּ נגדּ #, אחר רעיוֹ ן הנּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָזקן,
הכּ ח איפה זקן, קרב. עוֹ רכים אי# ◌ַֹ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלה0מר

הּמ לחמה.ׁש לּ # לגּ בּ וֹ רים ֹלא ודּ אי  ? ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וכת וּ בּכ ת וּ ב  האזרחי, לאיתן משׂ כּ יל  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לדוד היּ וֹ צאמשׂ כּ יל נהר  זה . ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

לוֹ  להוֹ דיע לדוד ּת ר גּ מן ׁש הוּ א ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌3◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵמעדן,
אם העליוֹ נים. הנּ סּת רים דּ ברים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵמא וֹ תם
איתן  אז מעדן, ׁש יּ וֹ צא נהר  הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמשׂ כּ יל 
זה ודּ אי. למעלה הוּ א אברהם ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאזרחי 
זה רעיוֹ ן על זקן, ׁש אני גּ ב  על ואף ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידע ּת י.
דרגוֹ ת, ׁש ּת י הם  האזרחי  איתן מוֹ חה. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲאני
אברהם. זה אוֹ ר אוֹ ר. בּ קר ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
אזרח האזרחי. איתן כּ # אף נהר. זה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹבּ קר
אוֹ תוֹ  זה ׁש נּ אמר , כּ מוֹ  איתן , אברהם. ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א
קוּ ם זקן, עכ ׁש ו, מעדן. ויוֹ צא  ׁש 0וֹ פע ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָנהר 
תוּ כל  וֹלא ּת ּפ ל ׁש עכ ׁש ו מרכּ בּת #, על ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֲעמד

בּ  בּ א הּמ ל# ׁש ֹלמה הרי  כחוֹ תיו לקוּ ם. ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

IIתהלים IIזוהר 
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כּ נגדּ #. וּ בא וּ פר ׁש יו וּ גבריו ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַוּ מר כּ בוֹ תיו

ׁש ם. אוֹ ת# ימצא ׁש ֹּלא ה 7דה, מן צא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵקוּ ם
אח)כּ תוּ ב ׁש ֹלמה(מלכים הּמ ל# אל ויּ ּק הלוּ  ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֹ

וגוֹ '. בּ חג האתנים בּ ירח  ישׂ ראל אי ׁש  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָכּ ל
הם וּ מי  האיתנים, ב וֹ  ׁש נּ וֹ לדוּ  ?ירח ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

ה וּ א זה וירח העוֹ לם, איתני והם ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהאבוֹ ת,
מּמ ּט ה למפרע חוֹ זר בּ יתא ׁש אלפא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִּת ׁש רי .

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.

וֹלאועוֹ ד ה7דה מן ׁש ּת צא  נאה  מדּ ברי #, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
איתן  משׂ כּ יל כּ תוּ ב אלּ וּ  ׁש ם. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִתּמ צא
עכׁש ו  אבל  ׁש אמרּת . כּ מוֹ  אז - ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאזרחי 
ה ּק רב  האזרחי, לאיתן  משׂ כּ יל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
בּ על  ה7דה מן ותצא כל וּ ם, אינוֹ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש לּ #
מסכּ ן, עני  זקן, אי  ׁש ם. תתראה  וֹלא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָכּ רח #

ּת צא מן אי# ותברח  אוֹ ת# ינצּ חוּ  כּ #, אם ? ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ואין  אחרי#, יר דּ פ וּ  העוֹ לם בּ ני כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַה7דה,
כּ אן  לעוֹ למים . איׁש  לפני  להראוֹ ת ּפ נים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְל#
אראה וכאן מה7דה, אצא ׁש ֹּלא אני  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִנׁש בּ ע
איׁש  וכל הּמ ל#, בּ ׁש למה בּ פנים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּפ נים
והּמ רכּ בוֹ ת וה ּפ ר ׁש ים והגּ ברים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
זקן, ל#, יסיּ ע הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש לּ וֹ .
התגּ בּ ר זקן, ק וּ ם כּ ח. עיף אּת ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
גּ בּ וֹ ר היית הזּ ה היּ וֹ ם ׁש עד והתחזּ ק, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ְבּ כח#
לאיתן  משׂ כּ יל ואמר , ּפ תח בּ גּ ברים. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָחזק
כּ מ וֹ  אז - לדוד משׂ כּ יל כּ תוּ ב אלּ וּ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאזרחי .
יׁש  כּ תוּ ב . לאיתן  משׂ כּ יל אבל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר ּת ,
למעלה משׂ כּ יל י ׁש  משׂ כּ יל . וי ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמשׂ כּ יל 
בּ זמן  לאיתן, משׂ כּ יל למּט ה. משׂ כּ יל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְויׁש 

איׁש  כּ ל (נהר )ׁש אוֹ תוֹ  בּ תׁש וּ קה, ע וֹ מד  ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ואם עּמ וֹ . וּ מתחבּ רים שׂ מחים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים
אליו  מתּפ יּ ס העליוֹ ן ׁש ה ּמ ח עד עוֹ לה, ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶהוּ א
האזרחי , לאיתן  מ שׂ כּ יל  ואז כּ נגדּ וֹ . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְושׂ מח

אברהם ידי על לוֹ  וּ מ וֹ דיע אוֹ תוֹ  (על משׂ כּ יל  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אברהם) של  ואוֹ תוֹ ידיו 0צּ רי#, מה כּ ל ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲאוֹ הבוֹ 
הּמ ל# וּ כ ׁש דּ וד לאיתן . משׂ כּ יל עליוֹ ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹמח 
לדוד , משׂ כּ יל הוּ א אליו, בּ תׁש וּ קה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנתקן
אוֹ תוֹ . משׂ כּ יל העליוֹ ן הּמ ח ׁש היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

משׂ כּ יל. וי ׁש  מ שׂ כּ יל  י ׁש  משכיל )ולכן .(יש ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ יּ רחבּ ירח האיתנים ׁש נּ וֹ לד וּ  האתנים, ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
כּ מ וֹ  הוּ א למ ּט ה הבּ נין ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה.
הרים ואיתנים. הרים בוֹ  ונוֹ לדוּ  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,

ח ירכים - אתנים כּ נחׁש ת,נסּת רים. זק וֹ ת ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
לכל  ּת כּ ה זקן, ק וּ ם בּ יניהם. האיתן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְואוֹ תוֹ 
ּת וֹ רה, לקבּ ל מׁש ה ׁש עלה בּ ׁש עה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים.
ׁש בעים הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָמסר 
לחמ0ים כּ ׁש הגּ יע הּת וֹ רה. ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַמפּת חוֹ ת

גּ נוּ ז (לששים) אחד מפּת ח היה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש עה ,
לפניו. התח נּ ן לוֹ . מוֹ סר היה ׁש ֹּלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונסּת ר,
העליוֹ נים הּמ פּת חוֹ ת כּ ל מ ׁש ה , לוֹ : ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָאמר
אמר הזּ ה. בּ ּמ פ ּת ח ּת לוּ יים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת ח ּת וֹ נים

0מ וֹ  מה העוֹ לם, ר בּ וֹ ן  לוֹ :לפניו: אמר  ? ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
וּ בוֹ  בּ וֹ , ּת לוּ יים איתנים אוֹ תם וכל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאיתן.
הוּ א, ׁש בּ כתב  ׁש ּת וֹ רה  לגּ וּ ף, מחוּ ץ ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְעוֹ מדים
ע ּק ר הוּ א אוֹ תוֹ , וּ משׂ כּ יל לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִמוֹ דיע 

ׁש בּ כתב. ּת וֹ רה ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ פ ּת ח 

ע ּק רוּ כׁש נּ תקנה אליו, ּפ ה ׁש בּ על תוֹ רה ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ׁש לּ ּה  הּמ פּת ח הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַההיכל

וּ מּת וֹ #(אליו) לדוד . משׂ כּ יל ׁש אז ודּ אי  ,ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ּפ ה ׁש בּ על תוֹ רה אוֹ תיּ וֹ ת(אליו)ׁש יּ רׁש ה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

ה וּ א תׁש ר"י, נקרא  הוּ א זה ועל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלמפרע.
ה 0ם סוֹ ד ׁש ה וּ א  מ 0וּ ם אבל ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲתש"ר,
א וֹ ת הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  חתוּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
הר ׁש ת ה', בּ וֹ  חתוּ ם בּ ּמ זבּ ח י'. ׁש מוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ל
בּ וֹ  וחתמה דבוֹ רה בּ אה  הּמ ז בּ ח. חצי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַעד

0כּ תוּ ב מה  והינוּ  ה)ו', וּת ׁש ר(שופטים ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ה 0ם ׁש ל החוֹ תם הזּ ה וּ ב ּמ ק וֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְדּ בוֹ רה.

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים פט זוהר מזמור | לחודש יח  | שלישי ספר 426

הּמ פּת ח, ואוֹ תוֹ  בּ וֹ . ׁש חתם ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
צריכים ּפ ה, ׁש בּ על בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּפ וֹ תח
מוֹ ׁש ב#, איתן  ּת ניא, וזהוּ  לוֹ , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלהוּ דע 
ּת נּ אים, הם איתנים ל גּ וּ ף. מחוּ ץ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבּ ריתא
יׁש  עכׁש ו לגּ וּ ף. מחוּ ץ ּת וֹ מכים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַעּמ וּ דים
ׁש בּ כתב  לּת וֹ רה ׁש אלּ ה בּ זמן דּ בר, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְלהוֹ דיע
ּפ ה ׁש בּ על  לּת וֹ רה - איתנים ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים
ׁש בּ כתב. ה ּת וֹ רה אל  איתן ּת נּ אים. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים
כּ ראוּ י . וה כּ ל ּפ ה, ׁש בּ על הּת וֹ רה אל  ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַּת ניא
הּמ ל# ׁש ֹלמה בּ 7דה. הריני ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים,
זקן  וימצא יבא ׁש לּ וֹ  החזקים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהגּ בּ וֹ רים
קרבוֹ ת. מנצּ ח  גּ בּ וֹ ר , חזק בּ כחוֹ , עיף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאחד 
ה7דה סלע אחר ועוֹ מד  ׁש יּ בא, יוֹ דע ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲהריני
עוֹ מדת גּ בוּ רתי ואי # בּ י מׁש גּ יח ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהוּ א
ׁש ל וֹ ם, אי ׁש  ׁש הוּ א מׁש גּ יח, לבדּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַבּ 7דה,
זקן, עכ ׁש ו, ל וֹ . והוֹ ל# ה0לוֹ ם, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַבּ על

ׁש וּ ב גּ בוּ ר בּ 7דה, לבד  ואּת ה עלי #, ת# ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
מעלי#. זינ# כּ לי  והּת ר שיוצאלמקוֹ מ# (כמי  ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

השדה) .מן 

ּבׁשעה אֹותּה אמר  אברהם הּזֹו ְְְִַַַַַַָָָָָָה ּתׁשּבחת 
הּקּב"ה ּבעב ֹודת ֲֶַַַַָָָׁשעסק

וגו'מ שׂ ּכ יל האזרחי  א)לאיתן [זוהר:(פט , ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ויחי פ' רל:)ח "א  רבּ י ](דף  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
אמר אברהם הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת ואמר. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְיהוּ דה
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  בּ עב וֹ דת ׁש עסק  בּ ׁש עה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
ׁש יּ וּ דעוּ  העוֹ לם בּ ני  עם חסד ועשׂ ה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א,
בּ ר וּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  הוּ א, בּ רוּ # ל ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌3כלּ ם
מ0וּ ם איתן ונקרא העוֹ לם, על ׁש וֹ לט ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵהוּ א

הוּ א. בּ רוּ # בּ ּק דוֹ ׁש  בּ תקף חסדיׁש התחזּ ק ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אׁש ירה  לעוֹ לם בּ איםה' החסדים מצּ ד וכי  , ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

בּ יּ מין,לזּמ ר ה7מאל צד נכלל כּ אן אלּ א  ? ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌
אברהם את נּס ה הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 

בּ ן  ׁש יּ צחק נתבּ אר והרי אוֹ תוֹ . ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָוּ בחן
מה הזּ מן, בּ אוֹ תוֹ  היה ׁש נים וׁש בע ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְׁש ֹלׁש ים

אברהם את נּס ה נּס הזּ ה לכ ּת ב  צרי# היה ? ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌
יצחק  ׁש יּ ּמ צאאת אברהם את נּס ה אלּ א ! ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

כּ ראוּ י , ׁש לם ׁש יּ ּמ צא  בּ דּ ין  וּ להכּ לל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַבדּ ין
אחר דּ בר  אׁש ירה. עוֹ לם ה' חסדי  זה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל

אׁש ירה  עוֹ לם ה ' חסדיםחסדי א וֹ תם  - ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
העוֹ לם. עם עוֹ שׂ ה הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
ואמת טוֹ ב  - בּ פי אמוּ נת# אוֹ דיע ודר ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִֹ◌ָֹ◌ְלדר
אמוּ נת# אוֹ דיע ודר לדר הכּ ל. עם ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ שׂ ה
ׁש ה וֹ דיע  הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  אמוּ נת זוֹ  -ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
הבּ ר יּ וֹ ת, כּ ל בּ פי והזכּ ירוֹ  בּ עוֹ לם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

בּ פי . אמוּ נת# אוֹ דיע זה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְועל

סוֹ ד וה ּק ד וֹ ׁש  לאברהם הוֹ דיע ה וּ א  בּ רוּ ; ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
האמוּ נה, סוֹ ד וּ כׁש יּ דע ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה,
ׁש בּ גללוֹ  העוֹ לם, וקיּ וּ ם עּק ר ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָידע 
כּ י  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  והתקיּ ם. העוֹ לם ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנברא
כּ ׁש בּ רא וגוֹ '. יבּ נה חסד  עוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמרּת י
ׁש ֹּלא ראה העוֹ לם, את הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
עליו  ימין ׁש הוֹ ׁש יט עד  לעמד, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל
ֹלא עליו , ימין  ׁש הוֹ ׁש יט ֹלא ואם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקיּ ם,
נברא הזּ ה ׁש העוֹ לם מ0וּ ם מתקיּ ם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה
וסוֹ ד  בּ ראׁש ית, ונאמר בּ ארנוּ . וכ # ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבדין,
אף  בּ ראׁש ית. כּ אן, גונים ׁש ני אחד, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְכּ לל 

מלּ  ראׁש ית ׁש אמרנוּ  גּ ב למעלה,על מּט ה ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ב' ואמרנוּ  למּט ה, מ לּ מעלה גּ ם כּ # ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵראׁש ית
הּק דׁש ים, קדׁש  בּ ית ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵראׁש ית,

נּת נה  בית]ׁש הרי ראׁש ית,[היא  לאוֹ תּה  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
נברא ה זּ וֹ  וּ בבּ י"ת  כּ אחד. הוּ א כּ לוּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהדּ בר
והרי  בּ ימין, אלּ א  התקיּ ם וֹלא הזּ ה ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
וּ מ0וּ ם בּ אברהם, כּ תוּ ב - בּ הבּ ראם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה
וּ בנין  י בּ נה. חסד  עוֹ לם אמרּת י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ #,

הע וֹ לם ׁש ל  העולם]הראׁש וֹ ן  אוֹ תוֹ [אותו , ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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בּ פי: אמוּ נת% בהם:ג אוֹ דיע אמוּ נת% ּת כן ׁש מים יבּ נה חסד עוֹ לם אמרּת י כּ י ¦©¡¨§§¦¦¨©§¦¨¤¤¦¨¤¨©¦¨¦¡¨§¨¤

נׁש בּ ד  לבחירי ברית עבדּ י:כּ רּת י לדוד לדרהעּת י וּ בניתי זרע% אכין עוֹ לם עד ¨©¦§¦¦§¦¦¦§©§¦§¨¦©§¦©¨¨¦©§¤¨¦¦§Ÿ

לקיּ ם, בּ וֹ  היה  הראׁש וֹ ן היּ וֹ ם ׁש ל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָהאוֹ ר 
ּת ּק ן  וּ באלּ ה  בּ שׂ מאל . ה0ני בּ יּ וֹ ם כּ # ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
בּ הם. אמוּ נת# ּת כין ׁש מים וכתוּ ב ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים,
- בּ הם אמוּ נת# ּת כין ׁש מים אחר  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
האמ וּ נה וסוֹ ד  חסדים, בּ אוֹ תם נתקנוּ  ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
מּת וֹ # אלּ א ּת ּק וּ ניה ׁש אין בהם , ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהתקינה
סוֹ ד  זהוּ  - לבחירי  בּ רית כּ רּת י ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים.

◌ָ◌ֱ◌ָהאמוּ נה.

ּבעֹולם החסד  את הּוא  ּברּוְך הּקד ֹוׁש ְִִֶֶֶַַָָָָהגּדיל
נקבה עּמֹו נֹולדה אחד  ְְְִֵֶָָָָּולכל 

וגו 'ּכ י  יּב נה חסד  עוֹ לם ג)אמרּת י :(פט, ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

מות  אחרי פ' ח "ג  ע"ז :)[זוהר ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,](דף 
אדם חזר  והבל , קין ׁש הס ּת לּ קוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
את והוֹ ליד אחרת , בּ רוּ ח והתל בּ ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלאׁש ּת וֹ ,
הצּ דּ יקים דוֹ רוֹ ת התיחסוּ  מכּ אן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵׁש ת.
את הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  והגדּ יל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,
ע ּמ וֹ  נ וֹ לדה אחד וּ לכל בּ ע וֹ לם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד
ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  העוֹ לם ׁש יּ תי0ב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְנקבה,
מׁש נה, בּ סתם החברים ּפ רׁש וּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
אביו  בּ ת אחתוֹ  את יּק ח א ׁש ר  ואיׁש  ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ה וּ א חסד הוּ א. חסד וגוֹ ', אּמ וֹ  בת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַאוֹ 
גזעים יצאוּ  החסד , ׁש 0רה ואחר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי.
הענפים, ונפרדוּ  למעלה, מּת חת  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוׁש רׁש ים
וּ בא הענף גּ דל אז התרחק. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהּק רוֹ ב
זה האילן. עם אחד בּ זוּ וּ ג ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר 
מ0וּ ם העוֹ לם, בּ סתר וזה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה,

פב )ׁש כּ תוּ ב י בּ נה (תהלים חסד עוֹ לם .אמרּת י ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
- בוֹ  ׁש יּ ּמ צאוּ  אנׁש ים והלאה, מכּ אן  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאבל

בּ ני  לעיני  עּמ ם.ונכרתוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

וגו 'אמרּכ י  יּב נה חסד  עוֹ לם ג)ּת י :(פט, ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

מטות  פ ' ח"ג רנ"ט:)[זוהר וּ ראה,](דף  ◌ֵ◌ְֹבּ א
פט )כּ תוּ ב  י בּ נה.(תהלים חסד עוֹ לם אמרּת י  ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

חסד  זּ ה עליוֹ ניםמה  מכּ תרים אחד הוּ א ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ל ּה  קרא י שׂ ראל  ׁש נּ ׁש מת הּמ ל#, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ל
ׁש יּ בּ נה, ּת נאי על  חסד , הוּ א בּ ר וּ # ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש כּ תוּ ב  מׁש מע מהע וֹ לם, חסד יׁש מד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌3◌ְוֹלא
חסד  ׁש ּמ ׁש מיד מי  ׁש נינוּ , כּ # וּ מ 0וּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִיבּ נה.
זה ועל הבּ א. לעוֹ לם הוּ א יׁש מר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ֵמהע וֹ לם,

כה)כּ תוּ ב, הּמ ת(דברים אׁש ת תהיה ֹלא ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
הּמ ת. עם חסד לעשׂ וֹ ת בּ ׁש ביל  ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהח וּ צה,
י בּ נה. חסד עוֹ לם ׁש כּ תוּ ב  הבּ נין, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְויע שׂ ה

עב דּ י נׁש בּ ע ּת י  ד )לדוד  פ ':(פט, ח "א  [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

רל:)ויחי  צ דּ יק ](דף זהוּ  אחר , ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
הּת חּת וֹ נים, לכל בּ רכוֹ ת יוֹ צאוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ ּמ נּ וּ 

כּ לּ ן [אותן]וכל  ה ּק דוֹ ׁש וֹ ת, החיּ וֹ ת ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌
ׁש 0וֹ פע  ה0פע מאוֹ תוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמת בּ רכ וֹ ת
בּ רית כּ רּת י כּ תוּ ב  ולכן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַלּת חּת וֹ נים,

עב דּ ילבחירי. לדוד  סוֹ ד נ ׁש בּ עּת י זה - ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הזּ ה, בּ צּ דּ יק  ּת מיד עוֹ מד ׁש הוּ א ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה
חוּ ץ  לעוֹ למים יתּפ זּ רוּ  ׁש ֹּלא העוֹ לם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִקיּ וּ ם
וסוֹ ד  הבּ רכוֹ ת, ׁש פע  ׁש נּ מנע הגּ לוּ ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִמזּ מן 
נמנע וּ . החדווֹ ת  וכל הׁש לם, ֹלא ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה
ֹלא החדווֹ ת הזּ מן מאוֹ תוֹ  הלּ ילה, ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש נּ כנס
ׁש החדווֹ ת גּ ב על ואף הּמ ל#. לפני ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִנכנסוּ 
וּ מזּמ רים עוֹ מדים  בּ חוּ ץ אבל התעוֹ רר וּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִֹלא
עוֹ לה והתעוֹ רר וּ ת הלּ ילה וּ כ ׁש נּ חלק ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִׁש ירה,
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אז  למעלה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמלּ מּט ה 
וּ בוֹ עט לבכיּ ה, ה0מים חילוֹ ת כּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְמעוֹ רר

ותחּת וֹ נים. עליוֹ נים וּ מזדּ עזעים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ רקיע,

IIתהלים IIזוהר 
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סלה: כּ סא% יהו�וודוֹ ר ּפ לא% ׁש מים קדׁש ים:�ויוֹ דוּ  בּ קהל אמוּ נת% אף ¨¦§£¤¨§¨©¦¦§£§Ÿ̈©¡¨§¦§©§Ÿ¦
ליהו�ז יער� ב$חק מי ליהו��כּ י אלים:�ידמה נערץחבּ בני אל ¦¦©©©©£Ÿ©Ÿ̈¦§¤©Ÿ̈¦§¥¥¦¥©£¨

סביביו: כּ ל על ונוֹ רא רבּ ה קדׁש ים צבאוֹ ת'אֹלהי�יהו�טבּ סוֹ ד §§Ÿ¦©¨§¨©¨§¦¨§Ÿ̈¡¥§¨

סביבוֹ תי%: ואמוּ נת% יּה  חסין כמוֹ % גלּ יוימי בּ שׂ וֹ א היּ ם בּ גאוּ ת ׁש ל מוֹ  אּת ה ¦¨£¦¨¤¡¨§§¦¤©¨¥§¥©¨§©¨

תׁש בּ חם: אוֹ יבי%:יאאּת ה ּפ זּ רּת  עזּ % בּ זרוֹ ע רהב כחלל דכּ את ל%יבאּת ה ©¨§©§¥©¨¦¦¨¤¨¨¨©¦§©ª§¦©§¨§¤§
יסדּת ם: אּת ה וּ מֹלאּה  ּת בל ארץ ל% אף ּת בוֹ ריגׁש מים בראתם אּת ה וימין צפוֹ ן ¨©¦©§¨¤¥¥§¨©¨§©§¨¨§¨¦©¨§¨¨¨

ל זּ מן ואין  ּפ רט לפניו, מנוּ חה ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אז  בּ ּת וֹ רה, למּט ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ ררים
נׁש מ וֹ ת אוֹ תן וכל הוּ א בּ ר וּ # ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

וּ שׂ מחים[שעמו]הצּ דּ יקים מק ׁש יבים כּ לּ ם , ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌3◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
מנוּ חה. ואז קוֹ ל , ובאהלאוֹ תוֹ  [לפניו, ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

שעמו] הצדיקים  נשמות  לכל [לפניומנוחה 

הּמ קדּ ׁש נמצאת] ׁש נּ חרב ׁש ּמ יּ וֹ ם מ 0וּ ם .ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  נ ׁש בּ ע ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
עד  מעלה ׁש ל ירוּ ׁש לים לתוֹ # ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִיכּ נס
מּט ה, ׁש ל ליר וּ ׁש לים י שׂ ראל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נסוּ 

יא)ׁש כּ תוּ ב אבוֹ א(הושע  וֹלא קדוֹ ׁש  בּ קרבּ # ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תם וכל החברים. ּפ ר ׁש וּ ה  והרי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְבּ עיר ,

ואוֹ מרים בּ חוּ ץ ע וֹ מדים ׁש ירהמזּמ רים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
מׁש בּ חים וכלּ ם הלּ ילה, חלקי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ׁש ֹלׁש ת 
ה 0מים, חילוֹ ת  וכל  ידוּ עוֹ ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ תׁש בּ חוֹ ת
בּ יּ וֹ ם, וישׂ ראל בּ לּ ילה , מתעוֹ ררים ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3כּ לּ ם
עד  למעלה  מק דּ ׁש ים  ֹלא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְוּ קד0ה
חילוֹ ת כּ ל  ואז למּט ה, מק דּ ׁש ים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
הּק דוֹ ׁש  ה0ם את מקדּ ׁש ים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
קדוֹ ׁש ים ישׂ ראל זה ועל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד.

ותחּת וֹ נים  מעלי וֹ נים [משוםמתקדּ ׁש ים ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לא הוא ברוך הקדוש של שמו  של  שהקדשה

ומלמטה] מלמעלה  אלא זהוּ עולה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד .
יט )ׁש כּ תוּ ב קדוֹ ׁש (ויקרא כּ י ּת היוּ  קדׁש ים ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

אֹלהיכם. ה' ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֲאני 

יכ ֹול ׁשאינֹו ּפי  על אף  ההׁשּתֹוקקּות  ְְִִֵֶֶַַַָֹּגדל
מאד ה ּוא ּגד ֹול - למעׂשה ְְֲֲֵַַָֹּלעׂשֹות

ִִַהכיסו ּפים
וגו'אּת ה היּ ם ּב גאוּ ת  י)מ וֹ ׁש ל [זוהר:(פט , ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

נח  פ' סט:)בראשית  בּ ׁש עה](דף  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ תוּ ב.
עוֹ לים והּת הוֹ מוֹ ת בּ ג לּ יו קוֹ פץ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש היּ ם
חוּ ט ׁש וֹ לח ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ רדים,
וׁש וֹ כ# גּ לּ יו את וּ מוֹ ׁש # היּ מין מצּ ד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶאחד 
ליּ ם ירד יוֹ נה אוֹ תוֹ . ׁש יּ וֹ דע מי ואין ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַזעּפ וֹ ,
ֹלא אי# אוֹ תוֹ , וּ בלע הדּ ג אוֹ תוֹ  לוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהזדּ ּמ ן

מיּ ד  פרחה וֹלא מּמ נּ וּ  נׁש מתוֹ  אלּ איצאה  ? ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ אוֹ תּה  ׁש וֹ לט  הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
חוּ ט היא היּ ם גּ אוּ ת ואוֹ תּה  היּ ם, ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵגּ אוּ ת
היּ ם את ׁש ּמ עלה ה7מאל ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 
אוֹ תוֹ  ֹלא ואם מתעלּ ה. הוּ א וּ בוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
יעלה ֹלא היּ מין, מצּ ד אליו ׁש ּמ גּ יע ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַהח וּ ט 

ׁש כּ אׁש ר  החוּ ט[שכיון]לעוֹ למים . ׁש אוֹ תוֹ  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
מתעוֹ ררים אז בּ וֹ , אוֹ חז והיּ ם ליּ ם, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵיוֹ רד
ׁש הּק דוֹ ׁש  עד טרף, לטרף ו ׁש וֹ אגים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהגּ לּ ים

אוֹ תוֹ  מׁש יב הוּ א לאחוֹ ר[אותם]בּ רוּ # ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ג לּ יו  ּב שׂ וֹ א  ׁש ּכ תוּ ב זהוּ  למק וֹ מם. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוׁש בים

גּ לּ י  א וֹ תם את  ּת ׁש ּב חם תׁש ּב חם . ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַאּת ה

לחזר אוֹ תם  ּת ׁש ּב ר - ּת ׁש ּב חם  ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהיּ ם.

ׁש בח  מּמ ׁש . ּת ׁש ּב חם  אחר, דּ בר  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלמקוֹ מם.

לראוֹ ת ׁש עוֹ לים מ)וּ ם להם ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָהוּ א

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש נּ כסף מי  ּכ ל מּכ אן , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְּב ה ׁש ּת וֹ קקוּ ת .

יכוֹ ל  ׁש ֹּלא גּ ב על אף ולדעת, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת ּכ ל

רשות] לו נותנים  ולא  ׁש לּ וֹ ,-[נ"א : הוּ א ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַה-בח
אוֹ תוֹ . מׁש בּ חים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌.◌ְוכ לּ ם

כסאךצדק מכון טו )וגו'ומשפט [זוהר:(פט,

רצא :)ח "ג  תורה](דף רבי זוהר אמר
תקון  מאורות שני  הם  ומשפט צדק שמעון

המלך  של ההתחלהקכבהכסא והם
ובהם האמונה , כל של  והשלמות
ושלמטה, שלמעלה הדינים כל  מתעטרים 
מזה ניזונת וצדק במשפט, נעלם והכל
צדק  ומלכי נקראת ולפעמים המשפט,
דינים נתעוררים וכאשר  שלם, מלך
וכולם רחמים כולם הם ממשפט
הזאת לצדק  ממתיק  שהוא  בשלימות,
לעולם יורדים וכלם נמתקים, והדינים
של  השעה היא ובכן הרחמים , בהשלמת
בחי ' עם זכר בחי' העולמות התחברות
ובשמחה, ברחמים העולמות  וכל נקבה,
ונטמא העולם פשעי נתרבים וכאשר
הנקבה מבחי' נתרחק  הזכר ובחי ' המקדש,

להתעורר מתחיל התקיף אוי קכגונחש 
הצדק, מזאת ההוא בזמן שניזון לעולם
בעולם, נתעוררים משחיתים מחנות הרבה

זה וכל  מהעולם, נפטרים  צדיקים הרבה
מבחי ' הזכר בחי' שנתרחק לפי למה,
הזאת, בצדק קרב אינו והמשפט הנקבה,

כתוב זה יג )ועל בלא(משלי  נספה ויש
הזאת צדק  מן נתרחק שהמשפט משפט,
אחר. ממקום יונקת והצדק נמתקת, ואינה

א ּלא ההּוא ּכּסא  על י ֹוׁשב  אינֹו ִֵֵֵֶַַַָָָה ּקּב"ה
אמת ׁשהּוא  הּזה ְֱֶֶֶַָּבחֹותם

פניךחסד יקדמו  טו )ואמת ח "ב:(פט, [זוהר

רכ:) תורה](דף אלעזרזוהר רבי  פתח

כתוב טז)ואמר , כסא(ישעי' בחסד והוכן

ודורש  שופט דוד  באהל באמת עליו וישב

שמצד  נתבאר הרי צדק , ומהיר משפט

ההוא  מעלה]הימין הכסא[שלמעלה  נתתקן
הזהקכד למטה לכסא התקין הקב"ה שהרי

תקון  שהוא באמת, עליו וישב בחסד,
כסא על  יושב ואינו הכל, של החותם
באהל  אמת, שהוא  הזה בחותם אלא ההוא
שופט למטה, הבית כסא שהוא דוד,
מצד  שופט צדק , ומהיר  משפט ודורש
רחמים, של  מצד  משפט ודורש הדין,
דין  בית שהוא הדין כסא היינו צדק, ומהיר

שלמטה.

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

עלמאקכב. כולל הרחמים מדת היינו משפט
עלמא כולל הדין  מדת המלכות  היינו  וצדק דדכורא,
לגרום האמונה  יסוד התחלת הוא  זה וענין דנוקבא,
השמים : מן שפע להמשיך הזדוגותם  בעובדתנו

דיניםקכג . תמיד  התובע המקטרג השטן  סמא"ל  זה
נאצלתקכד.ועונשין: הראשונות ספירות  ג' מן פי'

כתר איהו עליון כתר בסוד  כידוע  המלכות , מדת
מגיד אתמר ועלייהו  אחרית:מלכות מראשית
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ה ּללּו, ּבּקֹולֹות והרצ ֹון הּלב  את לכ ּון ְְִֵֵֶַַַַָָָָצרי ְך
ּכׁשּיׂשראל אזי  רּבֹונם. לפני  ּבתׁשּובה  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹולחזר
ּכרא ּוי הּלב ּברצֹון קֹולֹות  ּומס ּדרים ְְְְְִִִֵַַַָָמת ּקנים

עליֹון  ׁשֹופר א ֹותֹו ח ֹוזר  ה ּזה  ְֵֶֶַַָָּבּׁשֹופר 

וגו'אׁש רי  תרוּ עה  ידעי  טז)העם [זוהר:(פט, ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

אמור פ' צ"ח:)ח "ג היה](דף  א בּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י 
ׁש מע וֹ ן. ר בּ י לפני הרי י וֹ ׁש ב לוֹ , אמר ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

מה הזּ ה ה0וֹ פר על  ׁש אלּת י  ר בּ וֹ ת ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְּפ עמים
אמר בוֹ . התי 0בּת י ֹלא כּ אן ועד אוֹ מר , ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶזּ ה
ׁש יּ שׂ ראל  הדּ בר, בּ רוּ ר זהוּ  ו דּ אי הרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲלוֹ ,

הדּ ין בּ י וֹ ם קרן,(הזה)צריכים  וֹלא ׁש וֹ פר  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
היא, מקוֹ ם בּ איזה נוֹ דע  הרי  ׁש ּק רן ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
הרי  אבל ר וֹ צים. איננּ וּ  בּ דין  ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ להדּ בק
להרא וֹ ת צריכים וּ במעשׂ ים בּ דברים ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָׁש נינ וּ ,
כּ ׁש אוֹ תוֹ  ראה, בּ א נסּת רים. דּ ברים ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ להעיר 
מסּת לּ ק  הכּ ל , ׁש ל  האוֹ ר ׁש בּ וֹ  עליוֹ ן , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָׁש וֹ פר
הדּ ין, מתעוֹ רר אזי  לבּ נים, מאיר ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוֹלא
ה0וֹ פר, וזה הדּ ין, לבית מתּק נים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהכּ סאוֹ ת
יצחק, ׁש ל  ּת קּפ וֹ  יצחק, ׁש ל  איל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
ׁש וֹ פר אוֹ תוֹ  כּ ׁש ּמ תע לּ ה האבוֹ ת, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִּת ׁש בּ חת
יצחק  אזי הבּ נים, את מיניק ׁש אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָגּ דוֹ ל

העוֹ לם. את  לד וּ ן וּ מתּת ּק ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתחזּ ק,

אדםוּ כׁש ּמ תעוֹ רר וּ כׁש בּ ני  הזּ ה ה0וֹ פר  ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
צריכים מחטאיהם, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָׁש בים
קוֹ ל  ואוֹ תוֹ  מּמ ּט ה, ׁש וֹ פר  ק וֹ ל ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש ּפ יע
אחר ׁש וֹ פר מתע וֹ רר אזי למעלה, ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶעוֹ לה
הדּ ין. וּ מסּת לּ ק  רחמים וּ מעוֹ רר ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן,
לעוֹ רר בּ 0וֹ פר , מע שׂ ה להראוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ צריכים
למּט ה הזּ ה בּ 0וֹ פר  וּ להוֹ ציא  אחר , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָׁש וֹ פר
קוֹ לוֹ ת אוֹ תם ׁש כּ ל  להראוֹ ת ק וֹ לוֹ ת, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם
ׁש וֹ פר בּ אוֹ תוֹ  כּ לוּ לים ׁש כּ לּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,

הלּ לוּ  וּ ב ּק וֹ לוֹ ת לצאת. יתעוֹ ררוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן,
כּ ח י שׂ ראל  נ וֹ תנים מלמטה,ׁש לּ מ ּט ה (לרחמים ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌

הגדול ) השופר צריכיםומתעורר כּ ן ועל  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה ,
לכוּ ן  קוֹ לוֹ ת, ולער# הזּ ה בּ יּ וֹ ם ׁש וֹ פר ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלזּמ ן
כּ ל וּ לים ׁש בּ וֹ  אחר , ׁש וֹ פר לעוֹ רר  כּ די ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְבּ וֹ 

למעלה בשופר )הּק וֹ לוֹ ת קולות .(ולסדר  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

וּ מתעּט רסדרה קוֹ ל י וֹ צא - ראׁש וֹ נה ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ונבקע  רקיעים, ע וֹ לה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
וׁש וֹ רה לאברהם וּ מגּ יע רמים, הרים ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵבּ ין
וּ מתקין  מתעוֹ רר  והוּ א וּ מתעּט ר, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְברא ׁש וֹ 
בּ ׁש עה ׁש נינוּ , הא גּ דה וּ בספר הכּ ּס א. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶאת
מתעוֹ רר ע וֹ לה, ראׁש וֹ ן קוֹ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
הכּ ּס א, את וּ מתקין אברהם, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתעּט ר 

עליו ואמא)וּ פ וֹ קד עוֹ לה(אבא בּ ינתים אבּ א. ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
הּת ּק יףה הדּ ינים(לחבר )0ני , את לׁש בּ ר  ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌

הּק וֹ ל  אוֹ תוֹ  ה0ני , הּס דר וזה  ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק ׁש ים.
הדּ ינים וכל ע וֹ לה, ואז בּ כחוֹ . ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֵׁש וֹ בר

עד (שנקרים)ׁש ּמ תעוֹ ררים נׁש בּ רים, לפניו ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ׁש ּמ תעוֹ רר כּ יון יצחק. ׁש ל  למקוֹ מ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ לה
הכּ ּס א את מתּק ן אברהם, את ור וֹ אה ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
הּת קף  את  ׁש וֹ בר נכנע, אז לפניו. ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַלעמד
הלּ ב  לכ וּ ן ׁש ּת וֹ קע מי צרי # וּ בזה ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ׁש ה.
הדּ ין  ׁש ל והּת קף הכּ ח  לׁש בּ ר כּ די ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהרצ וֹ ן,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  פט )הּק ׁש ה. העם (תהלים אׁש רי ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
סדרה  ודּ אי . תר וּ עה יוֹ דעי  תרוּ עה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְי וֹ דעי

כּ ל ׁש ליׁש ית  וּ ב וֹ קע וע וֹ לה, קוֹ ל  יוֹ צא - ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
וּ מגּ יע  רחמים, וּ מתע וֹ ררים רקיעים, ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם
ויעקב  יעקב , ׁש ל  לראׁש וֹ  קוֹ ל ֹ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְאוֹ תוֹ 
בּ צּ ד  מתּת ּק ן אברהם  את ורוֹ אה ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִמתע וֹ רר
זה בּ יצחק , ׁש ניהם  א וֹ חזים אזי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר.
הּת קף  יכ וֹ לים וֹלא זה, מצּ ד  וזה זה ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד
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הלּ לוּ  הּס דר וֹ ת וּ ׁש ֹלׁש  הח וּ צה, לצאת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש לּ וֹ 
אחת. סדרה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵהן

אתסדרה  ונוֹ טל  ועוֹ לה, יוֹ צא  קוֹ ל  - אחרת ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
אוֹ תוֹ  וּ מׁש ּפ יע  מּמ קוֹ מוֹ , ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
יצחק  ׁש ל  ׁש הגּ בוּ רוֹ ת למקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
בּ ת וֹ כם. אברהם את וּ מקיּ מים ׁש ם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִׁש וֹ רים

ׁש נ יּ ה  כּ מ וֹ סדרה  חזק ֹלא ׁש בוּ ר, קוֹ ל יוֹ צא - ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌
אלּ א ׁש ּת קע, קוֹ ל  אוֹ תוֹ  ׁש חלּ ׁש  ֹלא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן .
כּ ברא ׁש וֹ נה, יצחק אצל אינוֹ  קוֹ ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
לאוֹ תם רק אלּ א ה ּת ּק יף, הּת קף ׁש וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש 0ם
וכלּ ם רפים, יוֹ תר ׁש הם מעלה ׁש ל  דּ ין ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵבּ ית
לפניו. ונכנעים אצלם, אברהם את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִר וֹ אים

ׁש ליׁש ית בּ ינתים ועוֹ לה,סדרה קוֹ ל י וֹ צא - ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
אוֹ תוֹ  וּ מׁש ּפ יע יעקב, ׁש ל בּ ראׁש וֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתעּט ר 
ׁש וֹ רוֹ ת, הגּ בוּ רוֹ ת ׁש אוֹ תן מקוֹ ם ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תוֹ 
מצּ ד  ויעקב זה מצּ ד אברהם כּ נגדּ ן, ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְועוֹ מד
נכנעים כּ לּ ם ואז בּ אמצע, והם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶזה,

סדר(ושוככים)ונמצאים כּ לּ ם ואלּ וּ  בּ מקוֹ מם. ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌3◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש ני . ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַאחר

להעל וֹ תםסדרה  ׁש צּ רי # - אחרוֹ נה ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
וּ לי 0ב בּ יניהם(ולישר )למקוֹ מם ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

צרי# זה ׁש את מ0וּ ם כּ מּק דם, יצחק  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת
בגבוּ רוֹ תיו  יצא וֹלא  בּ מקוֹ מוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלי0ר 
נכנעים, הדּ ינים כּ ל אז ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהח וּ צה,

רחמים. את וּ מתע וֹ ררים לכוּ ן  צרי! כּ ן על ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
הלּ ל וּ , בּ ּק וֹ ל וֹ ת  והרצוֹ ן ולחזרהלּ ב ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

כּ ׁש יּ שׂ ראל אזי רבּ וֹ נם. לפני ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
כּ ראוּ י הלּ ב בּ רצוֹ ן קוֹ לוֹ ת  וּ מס דּ רים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמתּק נים
עליוֹ ן  ׁש וֹ פר אוֹ תוֹ  חוֹ זר ה זּ ה, .בּ -וֹ פר ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

נתקן. והכּ ל יעקב, את מעּט ר  ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כׁש חוֹ זר,
בּ כּ ל , שׂ מחה נמצאת  ואז ע וֹ לה, אחר ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְוכּס א
העוֹ לם. על מרחם ה וּ א  בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
להנהיג ׁש יּ וֹ דעים י שׂ ראל  ׁש ל חלקם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 

וּ לתּק ן  לרחמים, מ דּ ין רבּ וֹ נם את ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְולמׁש #
כּ נגד  ראה, בּ א  ידיהם . על הע וֹ למוֹ ת כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת
וּ כמ וֹ  זה , בּ יוֹ ם  ספרים ׁש ֹלׁש ה נפּת חים ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶזה
הּק ׁש ים והדּ ינים מתעוֹ ררים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש רחמים 
למּט ה הוּ א כּ # - למקוֹ מם ונכנסים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכנעים
נכנעים הּק ׁש ים ה דּ ינים ׁש לּ מעלה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

הם וּ מי  העוֹ לם. מן אוֹ תםוּ מעברים אלּ וּ  ? ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
ׁש נּ כנעוּ  קׁש ים  דּ ינים ׁש הם גּ מוּ רים, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים
נכּת בים כּ ן ועל העוֹ לם. מן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהעברוּ 
זהוּ  ודּ אי אבּ א, רבּ י  אמר וכ וּ '. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְונחּת מים
ׁש 0אלּת י  הרחמן בּ ר וּ # הדּ בר. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵבּ רוּ ר 

הלּ ל וּ . הדּ ברים את ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהרוחּת י

ּת רוּ עה,אמר זכר וֹ ן כּ תוּ ב יהוּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
הלּ ב  את לכ וּ ן זכּ רוֹ ן, ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִעוֹ שׂ ים

בּ ּמ ה למּט ה , זכּ רוֹ ן עוֹ שׂ ים ישׂ ראל ?והרצ וֹ ן. ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
גון  בּ אוֹ תוֹ  דּ בר ׁש יּ תעוֹ רר  כּ די ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ ה,

כּ תוּ ב אלעזר, רבּ י אמר פא)ׁש לּ מעלה. (תהלים ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הלּ בנה. בּ וֹ  ׁש ּמ ת כּ ּס ה  חגּ נוּ , לי וֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ כּ סה

מתכּ ּס ה וה0מ ׁש ואי # ענן כּ ׁש עוֹ מד א לּ א ? ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וֹלא מתכּ ּס ה הלּ בנה אזי מאיר , ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵאינוֹ 
אינ ּה  ה0מׁש  ענן מלּ פני  כּ ן ועל  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמאירה.
ואינ ּה  ׁש ּמ תכּ ּס ה הלּ בנה ׁש כּ ן כּ ל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְמאירה,
בּ ה"א, חגּ נוּ , ליוֹ ם בּ כּ סה כּ ן ועל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמאירה.

מאירה וּ בּמ ה הלּ בנה. הכּ ל ׁש ּמ תכּ ּס ה ? ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֹ
ׁש כּ תוּ ב ׁש וֹ פר, וּ בקוֹ ל העם בּ תׁש וּ בה, א ׁש רי  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

יהלּ כ וּ ן . ּפ ני ! בּ אוֹ ר ה' - אז תרוּ עה . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְיוֹ דעי

ׁשּידע  ׁשּתֹוקע ׁשא ֹותֹו הּיֹום ּבא ֹותֹו ְִֵֵֶֶֶַַַָצריְך
הּדבר ויע ׂשה ּבתרּועה  ּבּה ויכ ּון הּדבר ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָעּקר
יֹודעי העם 'א ׁשרי ּכתּוב  זה ועל ְְְְְֵֵֶַַָָָָָּבחכמה

ְָתרּועה'

וגו'אׁש רי  תרוּ עה  ידעי  טז)העם [זוהר:(פט, ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

בהעלותך  פ ' קמ"ט:)ח "ג ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל](דף 
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ירוּ מוּ : וּ בצדקת% היּ וֹ ם וּ ברצנ%יחכּ ל אּת ה עזּ מוֹ  תפארת קרננוּ :(תרים)כּ י ּת רוּ ם ¨©§¦§¨§¨¦¦§¤¤ª¨¨¨¦§Ÿ§¨©§¥

ליהו�יט מלכּ נוּ :�כּ י ישׂ ראל ׁש  ולקדוֹ  לחסידי%כ מגנּ נוּ  בחזוֹ ן דּ בּ רּת  אז ¦©Ÿ̈¨¦¥§¦§¦§¨¥©§¥¨¦©§¨§¨©£¦¤

מעם: בחוּ ר הרימוֹ תי גּ בּ וֹ ר על עזר ׁש וּ יתי ׁש מןכאוּת אמר בּ  עבדּ י דּ וד מצאתי ©Ÿ¤¦¦¦¥¤©¦£¦¦¨¥¨¨¨¦¨¦©§¦§¤¤

מׁש חּת יו: תאּמ צנּ וּ :כבקדׁש י זרוֹ עי אף עּמ וֹ  ּת כּ וֹ ן ידי בּ וֹ כגאׁש ר אוֹ יב י$א ֹלא ¨§¦§©§¦£¤¨¦¦¦©§¦§©§¤©¦¥

יענּ נּ וּ : ֹלא עולה אגּ וֹ ף:כדוּ בן וּ משׂ נאיו צריו מּפ ניו וחסדּ יכהוכּת וֹ תי ואמוּ נתי ¤©§¨§©¤§©¦¦¨¨¨¨§©§¨¤¤¤¨¦§©§¦

קרנוֹ : ּת רוּ ם וּ בׁש מי ימינוֹ :כועּמ וֹ  וּ בנּ הרוֹ ת ידוֹ  ביּ ם אביכזושׂ מּת י יקראני הוּ א ¦¦§¦¨©§§©§¦©¨¨©§¨§¦¦§¨¥¦¨¦

יׁש וּ עתי: וצוּ ר אלי ארץ:כחאּת ה למלכי עליוֹ ן אּת נהוּ  בּ כוֹ ר אני לעוֹ לםכטאף ¨¨¥¦§§¨¦©¨¦§¤§¥¤§§©§¥¨¤§¨

לוֹ :(אשמור) נאמנת וּ בריתי חסדּ י לוֹ  כּ ימיל אׁש מר וכסאוֹ  זרעוֹ  לעד ושׂ מּת י ¤§¨©§¦§¦¦¤¡¤¤§©§¦¨©©§§¦§¦¥

ילכוּ ן:לאׁש מים: ֹלא וּ במׁש ּפ טי ּת וֹ רתי בניו יעזבוּ  יחלּ לוּ לבאם חקּ תי אם ¨¨¦¦©©§¨¨¨¦§¦§¨©¥¥¦ªŸ©§©¥

יׁש מרוּ : ֹלא עוֹ נם:לגוּ מצוֹ תי וּ בנגעים ּפ ׁש עם בׁש בט ֹלאלדוּ פקדּת י וחסדּ י ¦§©¦§Ÿ¨©§¦§¥¤¦§¨¦§¨¦£¨§©§¦

בּ אמוּ נתי: אׁש קּ ר וֹלא מעּמ וֹ  ֹלאלהאפיר שׂ פתי וּ מוֹ צא בּ ריתי אחלּ ל ֹלא ¨¦¥¦§£©¥¤¡¨¦£©¥§¦¦¨§¨©

אכזּ ב:לואׁש נּ ה: לדוד אם בקדׁש י נׁש בּ עּת י ללזאחת וכסאוֹ זרעוֹ  יהיה עוֹ לם £©¤©©¦§©§¦§¨§¦¦§¨¦£©¥©§§¨¦§¤§¦§

נגדּ י: סלה:לחכ$מׁש  נאמן בּ $חק ועד עוֹ לם יכּ וֹ ן וּת מאסלטכּ ירח זנחּת  ואּת ה ©¤¤¤§¦§¨¥©¦¨§¥©©©¤¡¨¤¨§©¨¨©§¨©¦§¨

מׁש יח%: עם נזרוֹ :מהתעבּ רּת  לארץ חלּ לּת  עבדּ % בּ רית כלמאנארּת ה ּפ רצּת  ¦§©©§¨¦§¦¤¥©§¨§¦©§¤¦©§¨¨¨¤¦§¨©§¨¨

מחּת ה: מבצריו שׂ מּת  לׁש כניו:מבגּ דרתיו חרּפ ה היה דר� עברי כּ ל ׁש ּס הוּ  §¥Ÿ¨©§¨¦§¨¨§¦¨©ª¨Ÿ§¥¨¤¨¨¤§¨¦§¥¨

אוֹ יביו:מג כּ ל השׂ מחּת  צריו ימין וֹלאמדהרימוֹ ת חרבּ וֹ  צוּ ר ּת ׁש יב אף £¦¨§¦¨¨¦§©§¨¨§¨©¨¦©§§

בּ ּמ לחמה: מגּ רּת ה:מההקימתוֹ  לארץ וכסאוֹ  מּט הרוֹ  ימימוהׁש בּ ּת  הקצרּת  £¥Ÿ©¦§¨¨¦§©¨¦§¨§¦§¨¨¤¦©§¨¦§©§¨§¥

סלה: ׁש ה בּ וּ  עליו העטית יהו�מזעלוּ מיו מה ּת בער�עד לנצח ּת ּס תר £¨¤¡¦¨¨¨¨¤¨©¨§Ÿ̈¦¨¥¨¤©¦§©
חמת%: אׁש  אדם:מחכּ מוֹ  בּ ני כל בּ ראת $וא מה על חלד מה אני זכר §¥£¨¤§¨£¦¤¨¤©©¨§¨¨¨¨§¥¨¨

וּ מבקׁש ים  יוֹ ם, בּ א וֹ תוֹ  ּת פלּ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתּפ ללים
בּ -וֹ פר, ותוֹ קעים לפניו , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתחנּ נים
דּ ין  והוֹ פ! עליהם חס הוּ א  בּ רוּ ! ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
ּפ וֹ תחים  ותחּת וֹ נים עליוֹ נים וכל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלרחמים,

פט )ואוֹ מרים: יוֹ דעי (שם העם אׁש רי ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
היּ וֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  צרי# זה ועל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְתר וּ עה .
ויכוּ ן  ה דּ בר, עּק ר  ׁש יּ דע ׁש ּת וֹ קע ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
ועל  בּ חכמה, הדּ בר  ויעשׂ ה בּ תרוּ עה, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ ּה 
וֹלא תר וּ עה, יוֹ דעי העם אׁש רי כּ תוּ ב ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶזה

נתבּ אר. והרי  תרוּ עה, ּת וֹ קעי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָכת וּ ב

יתקרב ּו הּתרּועה ס ֹוד ׁשּיֹודעים  א ּלּו ְְְְְִִֵֶַָָָוכל
האֹור וזה הּקּב"ה  ׁשל ּפניו  ּבא ֹור ְְֶֶֶֶַָָָָָָללכת 

ל ּצּדיקים הּקּב"ה  ׁשּגנז ִִִֶַַַַָָָָהרא ׁשֹון
תרוּ עה א ׁש רי ידעי  טז)וג וֹ 'העם [זוהר:(פט, ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌

פנחס פ ' רל"א :)ח "ג כתוּ ב ](דף ◌ָֹלא 
ידעי  אלּ א  תרוּ עה, תוֹ קעי אוֹ  ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְׁש וֹ מעי,

בּ גלל  בּ אויר(כגון)תר וּ עה. ׁש דּ רים החכמים  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
סוֹ ד  תר וּ עה. ידעי  אלּ וּ  הּק דוֹ ׁש ה, הארץ ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  הּת רוּ עה, ב )ׁש ל ּת רעם(תהלים ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌
בּ רזל. ׁש יּ וֹ דעים בּ ׁש בט כּ ישׂ ראל עם  מי  ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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סלה:מט ׁש אוֹ ל מיּ ד נפׁש וֹ  ימלּ ט ּמ ות יראה וֹלא יחיה גבר חסדי%נ מי איּ ה ¦¤¤¦§¤§¦§¤¨¤§©¥©§¦©§¤¨©¥£¨¤

בּ אמוּ נת%: לדוד נׁש בּ עּת  אדני שׂ אתינאהראׁש נים עבדי% חרּפ ת אדני זכר ¨¦Ÿ¦£Ÿ¨¦§©§¨§¨¦¤¡¨¤§Ÿ£Ÿ¨¤§©£¨¤§¥¦

עּמ ים: רבּ ים כּ ל יהו�נבבחיקי אוֹ יבי% חרפוּ  עקּ בוֹ ת�אׁש ר חרפוּ  אׁש ר §¥¦¨©¦©¦£¤¥§§¤§Ÿ̈£¤¥§¦§

יהו�נגמׁש יח%: ואמן:�בּ רוּ � אמן לעוֹ לם §¦¤¨§Ÿ̈§¨¨¥§¨¥

לפניו  לעל וֹ ת רבּ וֹ נם, ׁש ל  עלי וֹ נים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶסוֹ דוֹ ת
בּ וֹ  סוֹ ד וּ להתק-ר ׁש יּ וֹ דעים אלּ וּ  וכל . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ׁש ל  ּפ ניו בּ א וֹ ר  ללכת יתקרבוּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּת ר וּ עה,
הראׁש וֹ ן  האוֹ ר וזה הוּ א. בּ ר וּ # ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
זה ועל ל צּ דּ יקים. הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש גּ נז

אוֹ תּה . לדעת ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָצרי#

לֹו יׁש הרע ל ּיצר י ׁש ּודרגֹות צדדים ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכּמה
ּכנגד ׁשמֹות ׁשבעה הם א ּלּו ׁשמֹות: ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָׁשבעה

ׁשּלֹו ההיכל ֹות ׁשל ּדרגֹות ְֵֶֶֶַַָָׁשבע

וגו 'מי  ּמ ות יראה  ו ֹלא יחיה  מט)גבר :(פט , ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

פקודי  פ' ח "ב  רס"ב:)[זוהר וּ ראה,](דף  ◌ֵ◌ְֹבּ א 
מים ׁש ל בּ מקוֹ ר נעוּ ץ קיּ וּ מוֹ  היה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד
וצער וּ  אחרת לארץ  וּ כ ׁש נּ דחה ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְנוֹ בעים,
- הּק דוֹ ׁש ה מהארץ נדחה צער וֹ  וּ לפי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ ,
תח ּת וֹ נה לדרגּ ה מדּ רגּ תוֹ  ׁש יּ רד גּ ב על  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
ונׁש מר האחר  לצּ ד נכנס  וֹלא בּ קיּ וּ מוֹ , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָעמד

כּ תוּ ב  מה כ )?מּמ נּ וּ . א  ה'(שמואל חי  ואוּ לם ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כפשׂ ע כּ י נפׁש # ׁש הרי וחי הּמ ות. וּ בין בּ יני  ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

הזּ ה. ה0עוּ ר בּ וֹ  ׁש היה עד בּ דר גּ תוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָירד
הצּ ד  מאוֹ תוֹ  ׁש נּ ׁש מר  מי ׁש ל  חלק וֹ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְואׁש רי 
הצּ ד  אוֹ תוֹ  ׁש ל  דּ רגוֹ תיו  וּ מכּ ל ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהרע,

בּ עוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאים

הרע :ׁש ּכ ּמ ה ליּ צר י ׁש  וּ דרגוֹ ת צדדים ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הּמ ות, מלא# שׂ טן , עקלּ תוֹ ן , ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָנח ׁש 
גּ ב  על  ׁש אף  ּפ רׁש וּ ה. והרי  הרע. ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר

הלּ ל וּ , בּ 0מוֹ ת ׁש בעה ׁש נּ קרא ל וֹ  יׁש  ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מכׁש וֹ ל ,ׁש מוֹ ת  אבן שׂ וֹ נא, טמא, שׂ טן, : ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

צפ וֹ ני. רע, ׁש מוֹ ת ערל, ׁש בעה הם אלּ וּ  ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש לּ וֹ  ההיכלוֹ ת ׁש ל  דּ רגוֹ ת ׁש בע ,כּ נגד ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

כּ נגד  ׁש אמרנוּ . כּ פי  הּט מאה מ צּ ד ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ֶׁש כּ לּ ם
בהם ׁש נּ קרא אוֹ תם הלּ לוּ , ה0מוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
ׁש ל  הרׁש עים נדּ וֹ נים ׁש בּ וֹ  הּמ קוֹ ם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ֵגּ יהנּ ם,
טיט דּ וּ מה, ׁש חת, בּ וֹ ר , הם: ואלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

ּת ח ּת ית. ארץ  צלמות, ׁש אוֹ ל , א לּ וּ היּ ון, כּ ל  ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ה-מוֹ ת  ׁש בעת  כּ נגד ה גּ יהנּ ם מד וֹ רי ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִׁש בעת

הרע  ל יּ צר ׁש יּ ׁש  ׁש כּ מ וֹ הלּ לוּ  בּ ארנוּ , והרי . ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
גּ ם כּ # - הּק ד 0ה לצד והיכלוֹ ת דּ רגוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
וׁש וֹ לטים נמצאים וכלּ ם ה ּט מאה. ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְלצד 

בּ צד ׁש בעה(השמאל )בּ עוֹ לם הּט מאה. ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש מוֹ ת, ׁש בעה כּ נגד ׁש הם הם, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵהיכל וֹ ת

גּ יהנּ ם נקרא הרע )ׁש בּ הם עוֹ מדים(יצר וכלּ ם . ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌
רע ) הרׁש עים(להשטין  אוֹ תם  את וּ לט ּמ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָלדוּ ן

את ׁש מר וּ  וֹלא בּ הם, ׁש דּ בק הע וֹ לם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
הזּ ה. בּ עוֹ לם כּ ׁש הם  מּמ נּ וּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַדּ רכיהם

הזּ הׁש הרי בּ עוֹ לם להּט הר  ׁש זּ וֹ כה מי ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
אוֹ תוֹ  מטהרים ה ּט הרה, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ צד
ׁש כּ ּמ ה האמוּ נה. סוֹ ד  ׁש נּ קרא מק וֹ ם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
עוֹ מדים ׁש כּ לּ ם ממנּ ים, וכּמ ה הן ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְדרגוֹ ת
ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  לעב וֹ דת אדם  בּ ני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלקרב
מט ּמ אים להּט מא, ׁש בּ א וּ מי אוֹ תם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לטהר 
ׁש הרי  טמא. ׁש הוּ א ה זּ ה , האחר בּ צּ ד ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַאוֹ תוֹ 
עוֹ מדים כּ לּ ם ממנּ ים, וכּמ ה דרגוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
וּ בא אליהם ׁש ּק רב מי אדם. בּ ני  לטּמ א ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די 
כּ תוּ ב  עליו הרע, הצּ ד  אוֹ תוֹ  אחר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהּמ ׁש #

פט ) ּמ ות (תהלים  יראה ו ֹלא יחיה גבר ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִמי 
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נפ ׁש וֹ  ׁש נּ בראימלּ ט האדם ה וּ א  מי  וגוֹ '. ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מות יראה ׁש ֹּלא ׁש כּ ל בּ ע וֹ לם אוֹ תוֹ  ? ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

זמן  בּ אוֹ תוֹ  ׁש הרי אחריו. נמׁש כים ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם

טרם ר בּ וֹ נ וֹ , לפני  ח ׁש בּ וֹ ן לתת אדם ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ א
והרי  א וֹ ת וֹ , רוֹ אה  הזּ ה, העוֹ לם מן  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ צא 

◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנוּ .
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תה�ים זוהר צ  מזמור | לחודש יט | רביעי 435ספר

iriax xtq
לחודש יט

האֹלהיםאצ איׁש  למׁש ה בּ דר'ּת פלּ ה לּ נוּ  היית אּת ה מעוֹ ן אדני §¦¨§Ÿ¤¦¨¡¦£Ÿ¨¨©¨¨¦¨¨§Ÿ

אּת הבודר: עוֹ לם עד וּ מעוֹ לם ותבל ארץ וּת חוֹ לל ילּ דוּ  הרים בּ טרם ¨Ÿ§¤¤¨¦ª¨©§¥¤¤§¥¥¥¨©¨©¨

אדם:ג אל: בני ׁש וּ בוּ  וּת אמר דּ כּ א עד ׁש  אנוֹ  בּ עיני%ד ּת ׁש ב ׁש נים אלף כּ י ¥¨¥¡©©¨©Ÿ¤§¥¨¨¦¤¤¨¦§¥¤

בלּ ילה: ואׁש מוּ רה יעבר כּ י אתמוֹ ל כּ חצירהכּ יוֹ ם בּ בּ קר יהיוּ  ׁש נה זרמּת ם §¤§¦©£Ÿ§©§¨©¨§¨§©§¨¥¨¦§©Ÿ¤¤¨¦

ויבׁש :ויחֹלף: ימוֹ לל לערב וחלף יציץ וּ בחמת%זבּ בּ קר באּפ % כלינוּ  כּ י ©£©Ÿ¤¨¦§¨¨¨¤¤§¥§¨¥¦¨¦§©¤©£¨§

ּפ ני%:(שת)חנבהלנוּ : למאוֹ ר עלמנוּ  לנגדּ % עוֹ נתינוּ  ּפ נוּ טׁש ּת ה ימינוּ  כל כּ י ¦§¨§©¨£Ÿ¥§¤§¤£ª¥¦§¨¤¦¨¨¥¨

הגה: כמוֹ  ׁש נינוּ  כּ לּ ינוּ  ׁש נהיבעברת% ׁש בעים בהם ׁש נוֹ תינוּ  ימי §¤§¨¤¦¦¨¥§¤¤§¥§¥¨¤¦§¦¨¨

לאריה

למשה  א)תפלה צ]:(צ, לפרק תהלים ד'[שימוש  ש "ת, באותיות "תפלה ת' מן ש ' שד"י. שלו שם
מזמור. עם אותו אמור באי "ק. ד"אתה א' מן י ' דמ"ת, בחלוף  "מעון מן  הוא 

IIתהלים IIשימוש

ׁשּלמעלה ספירֹות  נגד  הם אדם ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָימי

וגו'ימי  ׁש נה ׁש בעים ּב הם  י)ׁש נוֹ תינוּ  :(צ, ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ׂשרה  חּיי ּפרׁשת ח"א  ע"א )[זוהר קכג  בּ א](ּדף ֵַַַָָָָֹ
ועמדוּ  נבראוּ  אדם ׁש ל  היּ מים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְראה,
ׁש הסּת יּ מ וּ  כּ יון העלי וֹ נוֹ ת, הדּ רגוֹ ת ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

ׁש כּ תוּ ב  הדּ רגוֹ ת, בּ אוֹ תן צ)להתקיּ ם (תהלים  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מכּ אן  וגו'. ׁש נה ׁש בעים בּ הם ׁש נוֹ תינוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְימי
כּ # וּ מ 0וּ ם להתקיּ ם, דּ רגּ ה אין  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוהלאה

הי וּ . כּ ֹלא  והם ואון , עמל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְורהבּ "ם

נתק ּימּו הּצּדיקים ְְְִִִֵַַַימי

וגו'ימי  ׁש נה ׁש בעים ּב הם  י)ׁש נוֹ תינוּ  :(צ, ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ויחי ּפרׁשת  ח "א  ע"ב)[ז ֹוהר ריז  אבל ](ּדף  ְֲִַַַַָָ◌ָ◌
והתקיּ מוּ , הי וּ  הצּ דּ יקים ׁש ל  היּ מים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תם

ימי  ואלּ ה וכן שׂ רה , חיּ י ויּ הי וּ  ׁש נּ אמר  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
כּ תוּ ב  גּ ם כּ # ּת אמר, ואם אברהם. חיּ י  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְׁש ני

ׁש כּ תוּ ב כה)בּ י ׁש מעאל, חיּ י (בראשית ׁש ני  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
כּ ן יׁש מעאל  ועל  בּ תׁש וּ בה, ׁש חזר  אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ויּ הי וּ . בּ ימיו ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָקרא

ה' י ֹום נקרא  קּצֹו ׁשּקרב  ְִִֵֶָָי ֹום

וגו'ימי  ׁש נה ׁש בעים ּב הם  י)ׁש נוֹ תינוּ  :(צ, ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

רגלי  ׁש נּ לכּ דוֹ ת בּ ׁש עה יהוּ דה , רבּ י  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
נקרא י וֹ ם אוֹ תוֹ  מתקרבים , וימיו האדם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
בּ אוֹ תּה  ׁש נינוּ , אליו. ר וּ חוֹ  להׁש יב ה' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְיוֹ ם
רוּ חוֹ , על הּק ד וֹ ׁש  ה כּ תר  אוֹ תוֹ  ּפ וֹ קד  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָׁש עה

ׁש כּ תוּ ב וּ מיהוּ  צ)? בהם(תהלים ׁש נוֹ תינוּ  ימי  ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
הכּ ל . ׁש ל ׁש ביעי ׁש ל כּ תר והיא ׁש נה. ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
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ונּ עפה: ׁש  חי גז כּ י ואון עמל ורהבּ ם ׁש נה ׁש מוֹ נים בּ גבוּ רת יוֹ דעיאואם מי §¦¦§Ÿ§¦¨¨§¨§¨¨¨¨¨¤¦¨¦©¨ª¨¦¥©

ׁשנה ׁשמֹונים לֹו י ׁש הּגב ּורה  ְְִִֵַַָָָמּצד

וגו'ימי  ׁש נה ׁש בעים ּב הם  י)ׁש נוֹ תינוּ  :(צ, ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

כּ תוּ ב  - בּ א הוּ א הגּ בוּ רה מצּ ד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְואם
הגּ בוּ רה ׁש כּ תר ׁש נה, ׁש מנים בּ גבוּ רוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם
מקוֹ ם אין והלאה  מכּ אן ׁש מיני. הרי ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲהוּ א

ו  עמל ורהבּ ם ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  און.להּמ ׁש #, ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ע וֹ מד . ֹלא  הבּ נין יס וֹ ד, היה ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם

ּבּספירֹות "ּבהם" ּתל ּויין האדם  ח ּיי  ְְְִִֵֶַַַָָָָׁשני
ְֶָהעליֹונֹות

ׁש נה ימי  ׁש בעים בהם  י)ׁש נ וֹ תינוּ  [זוהר:(צ, ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

רנז :)ח "א  תורה ](דף  שמדרגתזוהר למדנו
השמיטה שנת  השביעית שהיא קכהצד"ק,

כאשר האדם, ימי  נשתלמו מדרגה באותה
המדרגות, שבע כנגד  שנה שבעים נשלמו
"ימי  שכתוב: זהו מדרגה, לכל ◌ֵ◌ְעשר
"בהם", איזה ׁש נה", ׁש בעים בהם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נוֹ תינ וּ 

שלמעלה. ושנים ימים באותן

יכול והוא  בכתר תלויין ומזוני חיי בני 
- כרצונו הכל  על להוסיף 

ׁש נהואם ׁש מוֹ נים  י)ּב גב וּ רת ח "א:(צ , [זוהר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌

רנז :) תורה](דף בניםזוהר וראה, בוא
תולה, הדבר  בזכות לא ומזונות חיים
זכות שבהן המדרגות ז' אותן סוד והיינו

לא כן שאם וגבורה , חסד של  בסוד וחובה
שנה, משבעים יותר לחיות לאדם לו היה
הדבר לכל הקדמון העליון במזל אלא

כל קכותולה ימי על  מוסיף הוא ולפיכך ,
כרצונו. אדם 

רוחו להחזיר האדם את  פוקדת המלכות
אליה

רגלי אמר שנלכדות בשעה יהודה, רבי
יום חייו, ימי ונגמרו האנשים,
אליו, רוחו להשיב ה' יום נקרא ההוא
הקדוש  כתר פוקד ההיא שבשעה למדנו
שכתוב : היינו הוא, ומי רוחו, על ההוא
והוא ׁש נה", ׁש בעים בהם ׁש נוֹ תינוּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ"ימי

לכל  השביעי  .קכזכתר

מהבינה נשמתו שנה  משמונים יותר החי 
למעלה מלמטה  השמינית  מידה שהיא 

ׁש נה ואם  ׁש מוֹ נים י)ּב גבוּ רת [זוהר:(צ , ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ויחי פרשת  ריז :)ח"א , תורה](דף ואםזוהר
"ואם כתוב: בא הוא גבורה של  ◌ִ◌ְמצד
של  הכתר  כי ׁש נה", ׁש מוֹ נים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִבּ גבוּ רת

שמיני  הוא אין קכחגבורה ולהלאה מכאן 
להמשך  עמל קכטמקום "ורהבּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכמ"ש:

אין  היסוד, נודע  שלא במקום ◌ֶ◌ָ◌ָואון",
מתקיים. הבנין

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

מן קכה. השביעית  ספירה המלכות מדת זו 
חסד: בספירקכו .ספירת שהיאפי' הבינה  ת 

מעשה  הבנין ימי של הספירות לז ' הקדמון
המלכות:קכז.בראשית: זו 

מלמטה קכח . השמינית ספירה שהיא הבינה זו
לומרקכט .למעלה: אין שנה שמנים  שאחר פי'

שאין  כיון וקצבה, בשיעור  החיות שתולה עוד
שמה: מגעת  שלנו השגה
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עברת%: וּ כיראת% אּפ % חכמה:יבעז לבב ונבא הוֹ דע כּ ן ימינוּ  למנוֹ ת Ÿ©¤§¦§¨§¤§¨¤¦§¨¥¥©§¨¦§©¨§¨

יהו�יג עבדי%:�ׁש וּ בה על והנּ חם מתי חסדּ %ידעד בבּ קר שׂ בּ ענוּ  ¨§Ÿ̈©¨¨§¦¨¥©£¨¤©§¥©Ÿ¤©§¤

ימינוּ : בּ כל ונשׂ מחה רעה:טווּ נרנּ נה ראינוּ  ׁש נוֹ ת ענּ יתנוּ  כּ ימוֹ ת שׂ ּמ חנוּ  §©§¨§¦§§¨§¨¨¥©§¥¦¦¦¨§¨¦¨¨
בּ ניהם:טז על והדר% פעל% עבדי% אל אֹלהינוּ יזיראה אדני נעם 'ויהי ¥¨¤¤£¨¤¨¢¤©£¨§©§¥¤¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡¥

ידינוּ  וּ מעשׂ ה עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה כּ וֹ ננהוּ :עלינוּ  ¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

ׁשּבתהב ּבמֹוצאי  ּדלה ְְֵַַָָָָ

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ויחי פרשת  ח"א  ע"ב)[זוהר ריז ](דף

ׁש 0וֹ לטים אוֹ תם בּ ין ׁש בּ ת בּ מוֹ צאי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהבדּ לה
ה 0בּ ת, וּ כׁש יּ וֹ צאת ל ׁש בּ ת. החל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִבּ ימי 

הרעה מעין אחד  צד מגּ יהנּ ם [ס"אעוֹ לה ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
רע] ממנה  בּ ׁש עהמשחית  לׁש ֹלט ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ צה

אוֹ מרים צ)ׁש יּ שׂ ראל ידינוּ (תהלים וּ מעשׂ ה ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
עלינוּ  ׁש נּ קראתכּ וֹ ננה דּ רגּ ה מאוֹ תּה  וי וֹ צא , ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ל [שאול]שׂ מאל בּ זּ רע  להתערב ור וֹ צה , ְ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
י שׂ ראל . על  ולׁש ֹלט ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל 

צד אֹות ֹו נכנע הבּדלה ידי  ְְְִֵַַַַָָעל

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ע"ב)] יז (דף  בראשית  פרשת ח"א  ַ[זֹוהר

ואוֹ מרים ויין בּ הדס  מעשׂ ה עוֹ שׂ ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל
א וּ מ# מהם, ונפרד ונכנס הבדּ לה, צד  וֹ תוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ועדתוֹ  ׁש ּק רח בּ מקוֹ ם  בּ 0אוֹ ל, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִלמקוֹ מוֹ 
ׁש כּ תוּ ב  יט )ׁש ם, אׁש ר(במדבר  וכל הם ויּ רדוּ  ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

לׁש ם י וֹ רדים ֹלא והם ׁש אוֹ לה. חיּ ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָלהם
ׁש כּ תוּ ב  מהם, הבדּ לה ישׂ ראל ׁש עוֹ שׂ ים ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַעד

וגו'.(שם) העדה מ ּת וֹ # ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִהבּ דל וּ 

ה ּצריכה ְִַַַָָָהּכּונה 

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

יתרֹו ּפרׁשת  ח "ב ע"ב)[זֹוהר צג  ואם](ּדף  ְְִַַַָָ◌ִ◌

ואף  הוּ א. צדּ יק בּ וֹ , ויכ וּ ן מעשׂ ה ל וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיזדּ ּמ ן 
ׁש עוֹ שׂ ה הוּ א, צדּ יק בּ וֹ , מכוּ ן  ׁש ֹּלא גּ ב  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַעל
ׁש עשׂ ה כּ מי  נחׁש ב ֹלא  אבל אדוֹ נוֹ . ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמצות
ׁש ל  בּ רצוֹ ן בּ וֹ  ויכוּ ן לׁש מּה , ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְרצ וֹ נוֹ 
י וֹ דע  ׁש ֹּלא  כּ מי ר בּ וֹ נ וֹ , בּ כבוֹ ד  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהסּת כּ לוּ ת
הדּ בר ּת לוּ י בּ רצוֹ ן ׁש הרי סברא, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלסבּ ר
מתעלּ ה ל ׁש מוֹ , ׁש לּ מּט ה וּ במעשׂ ה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלׁש מוֹ .

כּ ראוּ י . וּ מתּת ּק ן  למעלה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עשׂ ה

ּבעי ליּבא  ֲִֵַָָָָרחמנא 

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌9◌9◌9◌9◌

נתקן  הגּ וּ ף ׁש ל בּ מעשׂ ה זה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי הרצוֹ ן, בּ אוֹ ת וֹ  הנּ פ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ה
ׁש ל  והרצוֹ ן ה לּ ב את ר וֹ צה הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
ׁש ל  רצוֹ ן ׁש ם אין אם כּ #, ואפלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
דּ וד  התּפ לּ ל זה על הכּ ל, עּק ר ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַהלּ ב,

צא)ואמר, עלינוּ (תהלים כּ וֹ ננה ידינוּ  וּ מעשׂ ה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
רצוֹ ן  ל שׂ ים חכם אדם כּ ל אין ׁש הרי  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְוגו'.
מצוה. ׁש ל מע שׂ ה ויע שׂ ה ה כּ ל לתּק ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְולב

ּת פ  התּפ לּ ל זה ידינוּ על  וּ מעשׂ ה - זוֹ  לּ ה ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
עלינוּ . ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְכּ וֹ ננה

למעלה מתּקנים  ּכאן הּמעׂשה  ידי ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָעל

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

זּ ה עלינוּ מה והתקן כּ וֹ ננה כּ וֹ ננה ? ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
גּ ב  על אף עלינוּ , כּ ראוּ י . למעלה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִּת ּק וּ נ#
הּמ עשׂ ה אלּ א  הרצוֹ ן, לשׂ ים יוֹ דעים ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש איננּ וּ 

IIתהלים IIזוהר 
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ידינוּ  מע שׂ ה למי כּ וֹ ננהוּ לבדּ וֹ . לאוֹ תּה , ? ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מי  את כּ וֹ ננהוּ , להּת ּק ן. ׁש צּ רי# ?דּ רגּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

בּ הם מתּק ן להי וֹ ת בּ אב וֹ ת, אחד  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ חבּ וּ ר
כּ ראוּ י . הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַבּ ּמ עשׂ ה

י -ה -ו -ה ֵׁשם 

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

רּות  מדרׁש חד ׁש ע"א )[זהר צב ּפ תח](ּדף  ְִַַַָָָֹ◌ַ◌
נקרא י' יהוה. ׁש ל בּ סוֹ ד  ואמר , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
זוֹ  בּ דגמא, נקרא ה' אלימל#. זה  ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ְבּ דגמא,

נעמי  ׁש מּה  נקראת ולּמ ה ׁש נּ אמרנעמי. ? ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
עלינוּ  אֹלהינוּ  ה' נעם דּ גמא,ויהי ו"ה וגו'. ִ◌ִ◌ַֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌

וּ בעלּה . ר וּ ת ◌ָ◌ְ◌ַז וֹ 

ּתֹור היא ִרּות

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר לתוֹ ר, ׁש מּה  הפכה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָרוּ ת
טו) וג וֹ זל.(בראשית ב )ותוֹ ר השירים  יוֹ נתי (שיר  ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

את הראיני  הּמ דרגה בּ סתר  הּס לע  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ חגוי
ערב  קוֹ ל# כּ י קוֹ ל# את הׁש מיעני  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַמראי#

נאוה. ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַוּ מראי #

ה' ׁשם ׁשֹוכן טֹובים מעׂשים ֲִִֵֵַַעל 

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ידינוּ  וּ מעשׂ ה זּ ה וּ מה ואמר , ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
עלינוּ  האדם.כּ וֹ ננה ׁש יּ עשׂ ה  הּמ עשׂ ה זה ? ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הויה, עליו י ׁש כּ ן - ט וֹ בים מע שׂ ים הם ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִאם
ׁש נּ אמר מּמ נּ וּ , יסּת לּ ק  - ֹלא יד )ואם  (משלי  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

בּ ידיה ואוּ לת ביתּה  בּ נתה נׁש ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַחכמוֹ ת
ה נּ ׁש מה זוֹ  - נ ׁש ים חכמ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶתהרסנּ וּ .
ה7מאלית נפ ׁש  זוֹ  - ואוּ לת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוהנּ פׁש .

ערּפ ה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת

עֹולה רּוח ֹו ְֵֶֶָּכׁשיׁשן

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ר ּות  מדר ׁש חדׁש ע"א )[זהר קא  כּ ׁש אדם](ּדף ְְִַַַָָֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מׁש וֹ טטתבּ עוֹ לם רוּ חוֹ  בּ מ ּט תוֹ , יׁש ן ה זּ ה  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

וכ ּמ ה לילה. בּ כל לעלוֹ ת וּ רצוֹ נ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוהוֹ לכת,
ורקיע. רקיע בּ כל עוֹ מדים מגנּ ים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌3◌ְממנּ ים

אׁש ׁשל מלאכים יׁש העלי ֹון ְְְִִֵֵֶֶַַָָָּברקיע

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

בּ ן  לי  סח  נחוּ ניא, רבּ י ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר
העליוֹ ן  בּ רקיע לרקיע, כּ ׁש עליתי  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵגּ אים,
כּ מראה כּ לּ ם שׂ רפים, מלאכים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָמצאתי
אוֹ תם, סוֹ בבים אׁש  וגלגּ לּ י  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהלּ ּפ ידים,
ועיניהם ו ׁש נּ יהם אׁש , כּ גחלי ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוגבּ וֹ תם
אׁש  ׁש לּ הם הכּ ס וּ ת אׁש , ׁש ל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביבים
הדומיעם אחד , ממנּ ה ועליהם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶלוֹ הטת,

◌ְׁש מוֹ .

ּבינינּו א ּׁשה ילּוד  נתן ְִִֵֵַָָמי

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני (צ ,נעם ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

מי :יז) אמר וּ : ׁש ם, אוֹ תי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש ראוּ 
הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם בּ ינינוּ  א0ה ילוּ ד ?נתן ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ה0ם, אוֹ תיּ וֹ ת והזכּ רּת י  מּמ נּ וּ , ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָּפ חדּת י
בּ הבל  אוֹ תי  לשׂ רף ׁש ּמ בקׁש ים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש ראיתי
ה7ר אוֹ תוֹ  לי  אמר כ לּ ם. ועמדוּ  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִּפ יהם,

אּת ה מי  עליהם : הממנּ ה אמר ּת י ה גּ ד וֹ ל ? ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
◌ִ◌ְׁש מי .לוֹ 

לפניו עֹוברים עֹולם  ּבאי ְְִֵָָָָָּכל 

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

עוֹ לם בּ אי  כּ ל ידיד, אי  לי: ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָאמר 
בּ ׁש עה ולילה, לילה בּ כל ידי על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ ברים
וּ מפקידים מּט וֹ תיהם, על  לׁש כּ ב  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אים
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מהם, ּפ וֹ רחים מ יּ ד עוֹ לם. אדוֹ ן בּ יד  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָר וּ חם
לפניו. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְועוֹ לים

כ ּוּלם את  הכניס  ְִִֶָֹלא

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ר ׁש וּ ת לי  נתן וֹלא לפני, הר וּ חוֹ ת ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוכל 
חוּ ץ  לפני . הכּ תוּ בים אוֹ תם אלּ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכניס
עדין  בּ יּ וֹ ם, לפניו מצווֹ ת ׁש עשׂ וּ  ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵמא וֹ תם

ריהם. אח וּ מחּפ שׂ ים  מבק ׁש ים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאנוּ 

היכלֹות ֵָשס"ה 

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

מא וֹ ת ׁש ֹלׁש  ראיתי  עיני, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָנשׂ אתי 
ימ וֹ ת כּ מנין היכלוֹ ת, וחמ0ה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִׁש 0ים
ׁש ערים וארבּ עה מזרח, לצד  וכ לּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהח ּמ ה.
וּ מׁש רתים ממנּ ים וכ ּמ ה והיכל, היכל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ כל 
וק וֹ ראים להם, אחת דּ מ וּ ת  וכלּ ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,

דּ רוֹ ם. לצד וכן מזרח. מׁש רתי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָלהם

ּגב ֹוּה אחד ֶַַַָָׁשער

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני (צ ,נעם ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

צד :יז) לאוֹ תוֹ  0ראיתי מּמ ה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִחוּ ץ 
מ מאד  עד  גּ בוֹ ּה  ה 0ערים.ׁש ער  כּ ל  ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אי  לי : אמר  ההוּ א. ה0ער על  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש אלּת י
צער, בּ עלי כּ ל  עוֹ ברים הזּ ה בּ 0ער ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָידיד,
העוֹ לם. אּמ וֹ ת מצּ ער  דמעה, בּ עלי ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוכל
נכנסים כּ לּ ם תׁש וּ בה, בּ עלי  א וֹ תם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכל

זה.בּ ׁש ער  ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

ידּועים ּבזמּנים רק ׁשּנפּתח  ְְְִִִִֶַַַַַׁשער

וגו 'ויהי  עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני יז)נעם :(צ , ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ער לפני  נגלה ה0ער  מזּ ה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
עליו. ׁש אל ּת י  סביביו . ׁש ערים ועשׂ רה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָגּ דוֹ ל,
וֹלא עליו, רׁש וּ ת לי אין הזּ ה ה0ער לי , ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר

וימים וׁש בּ תוֹ ת חדׁש ים בּ ראׁש י אלּ א  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנפּת ח
ראׁש  אוֹ  ׁש בּ ת, כּ ׁש נּ כנס זמן, בּ אוֹ תוֹ  ֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִטוֹ בים.
אוֹ תם בּ כל מתּפ וֹ צץ קוֹ ל מוֹ עד, אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶֹחדׁש ,

ואוֹ מר , כו)רקיעים, ׁש ערים(ישעיה  ּפ תחו ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אמנים. ׁש מר  צדּ יק  גוֹ י ◌ִ◌3◌ֱ◌ֵֹ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ְויבא

ׁשּבעֹולם ּבלב ּוׁשיהם מתלּבׁשים ההּוא  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבזמן
ֶַהּזה

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

עדן  ׁש בּ גן הרוּ חוֹ ת ׁש כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני 
ׁש ם, עוֹ מד וֹ ת ה0בוּ ע ימי  כּ ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ ארץ,
רקיע  וּ באוֹ תוֹ  זמן וּ באוֹ תוֹ  בּ תוֹ כ וֹ . ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ מטיּ לוֹ ת
ׁש ערים ׁש בּ אוֹ תם ׁש בּ ארץ, עדן גּ ן גּ בּ י  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁש על
אוֹ תיּ וֹ ת בּ ד' ר ׁש וּ מ וֹ ת חלּ וֹ נוֹ ת, ד' ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנפּת חוֹ ת
בּ גנזי  המיחד הוּ א המפרׁש , ה0ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל
מתלבּ ׁש וֹ ת הר וּ חוֹ ת אוֹ תם וכל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְמר וֹ מים ,
אוֹ תוֹ  כּ דמ וּ ת עדן, גּ ן בּ אוֹ תוֹ  יקר ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ לבוּ ׁש 
מּט ּפ ה בּ שׂ ר בּ מלבּ וּ ׁש  עוֹ מדוֹ ת ׁש הי וּ  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָעוֹ לם

◌ָ◌ְסרוּ חה.

למעלה עֹולים  וכּלם  נפּתחים  ְְְְִִִַַַָָָֻהח ּלֹונֹות

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

כּ לּ ם נפּת חים, ׁש החלּ וֹ נוֹ ת ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה
למעלה וּ פוֹ רחים מלבּ וּ ׁש יהם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְּפ וֹ ׁש טים
הזּ ה. בּ ּמ קוֹ ם  ועוֹ ל וֹ ת חלּ וֹ נוֹ ת, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם
עּמ הם, ממנּ ים וכ ּמ ה  כנפים , בּ עלי ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוׁש 0ה
העשׂ רה אלּ וּ  וכל הזּ ה. ה0ער  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְּפ וֹ תחים
בּ חדוה ל ׁש ם נכנסוֹ ת הרוּ חוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים,
בּ דר # ורקיע רקיע כּ ל וכן למעלה. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְועוֹ לוֹ ת 

רבּ ה. וּ בשׂ מחה בּ ׁש לוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶזה,

יֹורד ֹות ואּלּו עֹולֹות ְְֵֵאּלּו

וגו'ויהי  עלינוּ  אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

הר וּ ח וֹ  ׁש אלּ וּ  רוּ ח וֹ תבּ ׁש עה עוֹ ל וֹ ת, ת ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
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החיּ ים בּ ין ׁש נּ ּת וֹ ספ וּ  י וֹ רדוֹ ת, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲאחרוֹ ת
י וֹ רד וֹ ת. ואלּ וּ  עוֹ לוֹ ת, אלּ וּ  העוֹ לם . ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
חוֹ נוֹ ת ׁש ם מ0ם, אלּ וּ  ׁש יּ רדוּ  מקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

ּפ נוּ י . נׁש אר הּמ קוֹ ם  ואין  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחר וֹ ת ,

נעם ויהי ּבׁשעת ע ֹולה יתרה ְְְִִִֵַַַָָָָֹהּנׁשמה

וגו'ויהי  עלינ וּ  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)נעם :(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ׁש יּ שׂ ראל  בּ ׁש עה ׁש בּ ת, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְבּ מוֹ צאי 
אוֹ תם כוּ ', אֹלהינוּ  ה ' נעם ויהי  ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ַֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ מרים
אלּ וּ  עוֹ לוֹ ת. בּ ׁש בּ ת, להם ׁש יּ רדוּ  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָהר וּ חוֹ ת
בּ מק וֹ מן, עוֹ לוֹ ת  א לּ וּ  י וֹ רדוֹ ת. ואלּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְעוֹ לוֹ ת,
זה. בּ ענין ּת מיד וכן למק וֹ מן. י וֹ רדוֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְואלּ וּ 

נועם נקראת הבינה עולם הבא  עולם 

עלינוּ ויהי  אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם [זוהר:(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ויחי פרשת  ריז :)ח "א , תורה](דף אמרזוהר
נעם דרכי  "דּ רכיה כתוב: ההוא , ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְיהודי 

יז)וגו'" ג , נעם(משלי נקרא הבא עולם ,קל, ְ◌
וכל  חדוה כל  הבא, עולם נתעורר  וכאשר
שבעולם חירות וכל  הארות וכל  טוב

נעם. נקרא ולפיכך נתעורר,

ש"נועם " שבת במוצאי  מתפללים אנו
מהגיהנם ונינצל  עלינו תשרה

עלינוּ ויהי  אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם [זוהר:(צ, ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

מקץ קצז :)ח "א , תורה](דף  זהזוהר ועל 
שבת כניסת בשעת הגיהנם שרשעי  למדנו,
ומנוחה, חירות להם ויש כלם, נוחים
לעורר לנו נצרך שבת, מוצאי  של ובשעה
ההוא מעונש שננצל עלינו, העליונה חירות
משעה ונידונים שחוזרים הרשעים של

ולומר להתפלל לנו  ונצרך ולהלאה, ההיא
וגו'" עלינ וּ  א ֹלהינוּ  אדני נעם זהקלא"ויהי  , ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

וזהו  הכל, של חירות העליון, נעם הוא
וגו'". נעם דרכי "דּ רכיה  ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְשכתוב:

מתעלה לשמה למטה מצוה בעשית
למעלה העשיה 

עלינוּ ויהי  אֹלהינוּ  אדני  יז)נעם  בוא:(צ , ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

עשיית לאדם לו נזדמן  אם וראה ,
אם גם ואף הוא, זכאי בה ויכוון מצוה
שעושה כיון הוא, זכאי בה  מכוון אינו
שעושה כמי חשוב  אינו אבל רבונו, מצות
במחשבה בה ומכוון לשמה, הלב  ברצון
ברצון  שהרי  רבונו, בכבוד הסתכלות של
של  הענין תולה המוח ובמחשבת  הלב
נתעלה לשמה שלמטה ובעשיה לשמה,

כראוי . התיקון  ועושה למעלה, העשיה

כוונה ללא אפילו שיתקבל  התפלל דוד 

עלינוּ ויהי  א ֹלהינ וּ  אדני  יז)(צנעם ,: ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

נתתקן  הגוף במעשה זה  כדמיון
והמחשבה הרצון  ידי  על  הנפש מעשה
חפץ  הוא ברוך שהקדוש כיון ההוא,
האדם, של המוח ומחשבת הלב ברצון
ומחשבת הלב  רצון חסר  אם הכי ואפילו
דוד  התפלל זה על  העיקר, שהוא המוח 
וגו'", עלינוּ  כּ וֹ ננה ידינ וּ  "וּ מע שׂ ה ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַואמר :
ברצון  לעשות מבין אדם  כל אין שהרי 
הראוי , תיקון  לגרום המוח  ומחשבת  הלב

המצוה יעשה הראויה]והוא כונה  ועל [בלי  ,
זו. תפלה דוד התפלל זה 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

הבינה:קל. עולם בינה:קלא.זה אלהינ"ו מלכות, אדנ"י  לומר רצה
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עׂשינּו ּכא ּלּו ותח ׁשב  הּתּקּון את  ְְְְִִִִֶַַַָֹת ׁשלים
ה ּתּקּון  את  ְְִֵֶַַּבעצמנּו

וגו 'וּ מעשׂ ה  עלינוּ  ּכ וֹ ננה יז)ידינוּ  :(צ, ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

יתרו ח"ב, צג :)[זוהר ◌ֵ◌ֲ◌ַ"וּ מעשׂ ה](דף 
עלינוּ ", "כ וֹ ננּה  מה וּ  עלינוּ ", כ וֹ ננּה  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָידינוּ 
התיקון  ויתקן יכונן הוא ברוך שהקדוש 
שאין  פי על אף  "עלינוּ ", כראוי, ◌ֵ◌ָלמעלה

שאנו  אלא הכונות, לכוון יודעים אנו
ידינוּ  "וּ מעשׂ ה בלבד, העשיה ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַעושים
שנצרך  המדרגה לאותה למי, ◌ֵ◌ְכּ וֹ ננהוּ ",

"כּ וֹ ננהוּ " התיקון, אליה קלבלהגיע ְ◌ֵ◌
שתהיה האבות, עם אחד בחבור

עשייתמתתקנת ידי  על כראוי  עמהם
זו. מצוה

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו
עבורקלב. שפע לקבל דדכורא עלמא  תפארת גבורה חסד עם פי ' האבות , עם  אותה  לחבר המלכות זו

התבל: וכל בניה 
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יתלוֹ נן:אצא ׁש דּ י בּ צל עליוֹ ן בּ סתר ליהו�ביׁש ב וּ מצוּ דתי�אמר מחסי Ÿ¥§¥¤¤§§¥©©¦§¨Ÿ©©Ÿ̈©§¦§¨¦
בּ וֹ :'אֹלהי הוּ וֹ ת:ג אבטח מדּ בר ׁש  יקוּ  מּפ ח יצּ יל% הוּ א בּ אברתוֹ ד כּ י ¡©¤§©¦©¦§¦©¨¦¤¤©§¤§¨

אמּת וֹ : וסחרה צנּ ה ּת חסה כּ נפיו ותחת ל� מחץהיס� לילה מּפ חד תירא ֹלא ¨¤¨§©©§¨¨¤§¤¦¨§Ÿ¥¨£¦¦¨¦©©¨§¨¥¥

רעה לרוח 

עליון  בסתר א)יושב צא ]:(צא, לפרק תהלים  שאמרת [שימוש ואחר ויברחו . רעה לרוח או  לאריה
רעה רוח שתדחה  והנורא הגבור הגדול שדי  אל  מלפניך  רצון יהי  תאמר . הללו  מזמורים שני

למשה(פלוני)מעל שענית כמו  אותו ותענה לבריאותו ותחזירהו בקרוב שלימה  רפואה לו ותשלח 
המזבח גבי מעל לפניך  קטורת עשן עולה שהיה כמו  לפניך  תפלתו  ותעלה הזאת . בשירה עבדך
הבית  פתח  אחורי אותו  ותן למפרע הזה המזמור כל  כתוב ועוד סלה. סלה  סלה אמן אמן אמן

"עליון. מן ל ' באי "ק, ימים ד"אורך א' מן יוצא א"ל. שלו והשם רע . מכל ותנצל

IIתהלים IIשימוש

א ֹות נקרא ׁשהּוא ׁש-ּד-"י  ל  ש ְִֵָצל
ק ֹודׁשּברית ְִֶ

וגו 'י ׁש ב עלי וֹ ן  א)ּב סתר זוהר:(צא, [תיקוני ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

ס"ב) תורה](תיקון  עליוֹ ן זוהר בּ סתר ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵֹי ׁש ב
כתוב יתל וֹ נן. ׁש דּ י כב )בּ צל ערום(משלי  ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מאותן  האיש נסתר במה  ונסתר , רעה ראה
עליו, ישלטו  שלא והקטרוגים הדינים
יושב  הכתוב שאמר הוא זה בתשובה,
הבינה שהיא העליונה אם זו עליון, ◌ֵבסתר
החכמה עולם ממנה עליון הנסתר, עולם
שדי  בצל בהבינה, אלא ניכר שאינו
שד"י  של  צל  הּת חּת וֹ נה אם  זו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵיתלונן,
אך  בו ונאמר  קודש ברית אות נקרא  שהוא
התחתונה שכינה וזו איש, יתהלך בצלם

הקב"ה. של צלמו שהיא 

ּבּתֹורה ּתזּכה אם יאמרּו: ּבּיֹום הּדגמא ְְְְִִֶַַַָָֹֻּובז ֹו
ׁשּיעזר ְך מלא ְך ּתהיה  וא ֹות א ֹות ְְְְְִֶֶַַָָָּכל

הּזהּבּמקֹום ֶַַָ

לילהֹלא מ ּפ חד  ה)תירא  חדש,:(צא , [זוהר ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

רות צב.)מדרש זּ ה](דף מה ואמר, ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח 

ב )ׁש אמר  מראי#(שיר את ?הראיני ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כּ מ וֹ  אּמ וֹ , בּ ׁש לית מּט ּפ ה אדם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ עשׂ ה

שנברא)ׁש ּמ תגּ דּ ל  יום ארבעים בּ וֹ (אחר מכניס - ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ונפ ׁש , ר וּ ח מעט מעט הוּ א בּ ר וּ # ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש נּ אמר בּ לּ ילה, ראׁש וֹ  על נּת ן כט )ונר (איוב  ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ יּ וֹ ם, אוֹ ר ועּמ וּ ד ראׁש י . עלי נר וֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְבּ הלּ וֹ 

יד )ׁש נּ אמר  וגו',(שמות הענן עּמ וּ ד (שםויּ ּס ע  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌
י וֹ מםיג ) ללכת  כוּ ' אׁש  בּ עּמ וּ ד ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְולילה

ונאמר ו)ולילה. ותוֹ רה(משלי  מצוה נר  כּ י  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה ּת וֹ רה,אוֹ ר . כּ ל את א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מלּמ דים

ואוֹ מרים  ה ּמ צווֹ ת, כּ ל את אוֹ ת וֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מלּמ דים
עקלּ תוֹ ן  דּ ר! ׁש זּ וֹ הי ראה, ׁש נּ קראתל וֹ : , ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

ׁש ל  נפ ׁש  כּ ל יכניסוּ  הזּ ה וּ בּמ קוֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַלילה.
ׁש נּ אמר  ג )האי ׁש , ה וּ א(איוב  ׁש ם וגד וֹ ל קטן ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ עּמ וּ ד  ל וֹ  וּ מראים  מאדוֹ ניו. חפ ׁש י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְועבד 
דבּ ים כּ ּמ ה רא ׁש וֹ , על ׁש הוּ א אׁש , ◌ִ◌3◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ל
ׁש יּ וֹ ׁש בים ח בּ לה וּ מלאכי ואריוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוּ נמרים

דּ וד אמר זה ועל  הכּ לב. וׁש ם (תהליםׁש ם . ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
יחידתי .כב ) כּ לב מיּ ד נפׁש י  מחרב ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַהצּ ילה

החבּ לה וּ מלאכי ח ׁש #, הוּ א הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהּמ קוֹ ם
מּפ חד  אמר  זה ועל ליל וֹ ת. אוֹ תם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְקוֹ ראים

נקראוּ . מּמ ׁש  לילוֹ ת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַבּ לּ יל וֹ ת.

IIתהלים IIזוהר 
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יוֹ מם: צהרים:ויעוּ ף ׁש וּ ד י מקּ טב יהֹל� בּ אפל וּ רבבהזמדּ בר אלף מצּ דּ % יּפ ל ¨¨¦¤¤¨Ÿ¤©£¦¤¤¨¨¢¨¦¦Ÿ¦¦§¤¤§¨¨

כּ ל וא וֹ מרים  למצו וֹ ת, ּת זכּ ה  אם לוֹ : ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מּמ נּ ה ל# יעשׂ וּ  וּ מצוה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמצוה
הזּ ה ל ּמ ק וֹ ם ׁש ּת כּ נס וּ בזמן טוֹ ב. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלא#
דר # ּפ נּ וּ  סלּ וּ  סלּ וּ  יאמר וּ : למצווֹ ת, ◌ֶ◌ֶ◌ַֹֹ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְותזכּ ה
יׁש לט וּ  וֹלא זה, ּפ לוֹ ני  מדּ ר# מכ ׁש וֹ ל ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהרימוּ 

חבלה)עלי # בּ יּ וֹ ם,(מלאכי  הדּ גמא וּ בזוֹ  . ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌
וא וֹ ת א וֹ ת  כּ ל  בּ ּת וֹ רה, ּת זכּ ה אם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְֹיאמר וּ :
הזּ ה. בּ ּמ קוֹ ם  ׁש יּ עזר # מלא#, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִּת היה
הזּ וֹ , בּ דּ ר# ּת ל# דּ ר #, ׁש נּ קראת ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוהּת וֹ רה
לנחוֹ תם אמר  כּ ן  ועל עלי#. י ׁש לטוּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

ח וכל העדן, גּ ן ל וֹ  יראוּ  זה ואחר לק הדּ ר#. ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
וּ מׁש בּ יעים עצמוֹ . בּ פני  ל צּ דּ יק  ׁש יּ ׁש  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְוחלק
יאמר וּ  כּ ן ואחר הּת וֹ רה . כּ ל ׁש יּ קיּ ם ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶאוֹ תוֹ 

יב )לוֹ , ל#(בראשית ל# אברם אל ה' ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ה'(שם)וגו', ויּ אמר  וגו'. גד וֹ ל לגוֹ י ואעשׂ # ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌

לרוּ ח אב ׁש היא ה נּ ׁש מה , זוֹ  - אברם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאל
העדן. גּ ן זה - מארצ # ל# ל # לגּ וּ ף. ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְורם
ודם. בּ שׂ ר ׁש ל  האם, בּ טן זוֹ  - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִוּ מּמ וֹ לדּת #
הּק דוֹ ׁש  זה - אבי # ה0כינה. זוֹ  - ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִוּ מבּ ית
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  אלּ א אביו ׁש אין הוּ א. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
אל  י שׂ ראל . כּ נסת אלּ א אּמ וֹ  ואין ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְהוּ א,
ׁש בע  ל וֹ  ונ וֹ תנים ה0פל. העוֹ לם זה - ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
וגו', מוּ אעשׂ # לעיל, ׁש אמרנוּ  כּ מוֹ  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת

וגו'. האדמה מׁש ּפ חוֹ ת כּ ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַעד

אתאם  וּ מכּ יר  צדּ יק, ויהיה יזכּ ה, האדם ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
אוֹ מרים מה - הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵׁש ם

העוֹ לם מן  כּ ׁש ּמ ס ּת לּ ק צא)?לוֹ  ֹלא (תהלים ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
לילה  מּפ חד  כּ ּפ ים (שם)וגו',תירא  על  ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בּ אבן  ּת גּ ף ּפ ן דּ ר #י 8אוּ נ ! ׁש ל  האבן מן . ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ואם ׁש מי. ידע  כּ י עד כ וּ ', רגל # ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲעקלּ תוֹ ן .
- ט וֹ בים וּ למעשׂ ים  ל ּת וֹ רה יזכּ ה ֹלא ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם

החׁש וּ כה לדּ ר# י כּ נס העוֹ לם, מן ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ סּת לּ ק
בּ אוֹ תוֹ  ׁש יּ ׁש נוֹ  מי כּ ל וּ מזדּ עזעים  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ ,
ׁש הלכה נעמי, הזּ את ויאמר וּ : ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֳ◌ָֹ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַהּמ ק וֹ ם,
מלאה טוּ ב, כּ ל מלאה הזּ ה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ דּ ר#

בּ ּמ קוֹ ם?מּת וֹ רה לּה  ׁש האיר  הענן עּמ וּ ד ! ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
ל ּה  להאיר האׁש  ועּמ וּ ד בּ יּ וֹ ם, ללכת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה
בּ עלּה , ועם  בּ לּ ילה, הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת 

לנ ׁש מה ואוֹ מרת,?נׁש מה מׁש יבה היא ! ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
א) מרה,(רות  לּ י  קראן  נעמי, לּ י ּת קראנה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַאל

בּ גוּ ף  אוֹ תי ׁש הנעיל  מאד. לי  ׁש דּ י  המר  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִכּ י
וריקם ה זּ ה, בּ ּמ קוֹ ם הלכ ּת י מלאה אני  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרע .
אוֹ מרת, היא ׁש עה בּ אוֹ תּה  ה'. ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱהׁש יבני
נעמי  וּת אמר ׁש נּ אמר וגו', בנתי  ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌0ְבנה
הנּ פׁש  ר וּ ת מׁש יבה בנתי . 0בנה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְלכֹּלתיה
לעזב# בי ּת פגּ עי  אל ואוֹ מרת, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה
אל# ּת לכי אׁש ר  אל כּ י  מאחרי# ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָלׁש וּ ב

ּת ליני  ערּפ ה,וּ באׁש ר  אבל וכוּ '. אלין  ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לגּ וּ ף  הוֹ לכת ה7מאל, צד ׁש היא ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהנּ פׁש 

ׁש נּ אמר  עליו , יד )וּ מתאבּ לת בּ שׂ ר וֹ (איוב  א# ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
זמן  וכל  ּת אבל . עליו  ונפׁש וֹ  יכאב ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָעליו
לנּ פׁש  הגּ וּ ף אוֹ מר  עליו, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תאבּ ל
ׁש נּ תּת  וה0תיּ ה האכילה בּ ׁש ביל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהבּ המית:
וּ בֹלא תוֹ רה וּ בֹלא גּ ד וֹ ל, בּ צער הנּ ׁש מה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִלי,

ה גּ וּ ף. ונבקע  לי. 0נּ תּת  מה טל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִמצווֹ ת.

יהֹל מדּ בר ו )ּב אפל  פ ':(צא, ח "ב  [זוהר ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌

רל"ו.)פקודי כּ ׁש עשׂ וּ ](דף וּ ראה, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
אוֹ תוֹ  את וגרמוּ  מעשׂ ה אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

אחר צד וֹלא עגל הּט עם מה ואםהחטא, ? ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
כּ # ֹלא - עגל בּ חרוּ  ׁש הם הםּת אמרוּ  א לּ א ! ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

לב )אמרוּ , אׁש ר(שמות א ֹלהים לנוּ  עשׂ ה קוּ ם ָ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌
לעכּ ב  היה אהרן  ׁש ל וּ רצוֹ נוֹ  לפנינוּ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵילכ וּ 

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים צא זוהר מזמור | לחודש יט | רביעי ספר 444

כּ ראוּ י , נעשׂ ה  הּמ עשׂ ה ודּ אי אלּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תם.
כּ ׁש נּ ברר ּפ סלת יוֹ צאת  הזּ הב  מצּ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
צדדי  אוֹ תם כּ ל מתּפ 0טים וּ מ0ם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהזּ הב,
ׁש ל  ּפ סלת אוֹ ת ּה  ׁש ל הּת וּ כוֹ  ׁש הם ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַה7מאל,
אוֹ תם וכל  צדדים. לכ ּמ ה ונפרדים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהזּ הב,
עוֹ מד  זהב ׁש ל  גּ ון אדם, מראה להם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ׁש ּת קף  מ0וּ ם בּ תק ּפ וֹ , כּ ׁש ה0מׁש  ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶבּ הרים,
בּ ארץ. אוֹ תוֹ  וּ מוֹ ליד  זהב, מראה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש 
ה0מׁש , ׁש ל הּת קף בּ אוֹ תוֹ  ׁש ּמ מנּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ְואוֹ תוֹ 

ונקרא כּ עגל, ׁש לּ וֹ  צא)הּמ ראה קטב(תהלים  ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
צהרים  הּת וּ #י ׁש וּ ד עגל  מּת וֹ # יוֹ צא וזה , ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

מאוֹ תוֹ  בּ אים אלּ ה וכל הזּ הב, ׁש ל ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהאדם
אוֹ תם ׁש כּ ל הּט מאה, רוּ ח האדם, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהצּ ד
מתּפ 0טים הּט מאה מרוּ ח  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פרדים 
הנּ ח ׁש  היא הזּ וֹ  הּט מאה ורוּ ח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם .
זכר והם עליו, ׁש רוֹ כב מי ויׁש  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהרע,
מזדּ ּמ נים ׁש הם אלּ ה, ונקראים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוּ נקבה,
ורוּ ח ׁש לּ הם, ה צּ דדים א וֹ תם בּ כל ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
הבּ רית, סוֹ ד  ׁש היא זאת, נקראת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
האדם. עם תמיד ׁש נּ מצא הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָהר ׁש ם

כה)וכן ה',(ישעיה  טו)זה  אבל (שמות אלי . זה ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
אלּ ה כּ תוּ ב זה  ועל אלּ ה, נקראים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵאלּ וּ 

כּ תוּ ב כּ # וּ מ0וּ ם ישׂ ראל. מט )א ֹלהי# (ישעיה ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
- זאת  ׁש ל  ס וֹ ד - ואנכי תׁש כּ חנה, אלּ ה ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַגּ ם

וכת וּ ב אׁש כּ ח #. א)ֹלא  אני (איכה אלּ ה על ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
לבכּ וֹ ת להם גּ רם חטא ׁש אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִבוֹ כיּ ה.

בכיּ וֹ ת.כּ ּמ ה ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

הא ויקּבלאם  ּבׂשמחה לביתֹו יּכנס  י ׁש ְְְִִִִִֵֵֵַָָָ
א ֹומרת ה ּזֹו ּבּׁשעה ּבׂשמחה . ְְְִִֶֶַַָָָא ֹורחים 

ה ּוא! ׁשּלי  ְִִֶַָהּׁשכינה :

אלףי ּפ ל ז)מצּ דּ 2 אחרי]:(צא, פ' חדש, [זוהר ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

הכּ נסת, מ בּ ית אדם כּ ׁש בּ א ראה, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹוּ בא

זה, מ צּ ד קדוֹ ׁש ים מלאכים ע ּמ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְהוֹ לכים
כּ לּ ם, על וה0כינה זה, מ צּ ד ◌ָ◌3◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַוּ מלאכים 

הזּ וֹ  וּ ב 0עה ה בּ נים. על צא)כּ אם  יּפ ל(תהלים  ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֹ
מימינ ! וּ רבבה אלף  בּ עיני!וגו',מצּ דּ ! רק ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

מחסי וגו',תבּ יט ה ' אּת ה ֹלא וגו',כּ י ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌
רעה  אלי! זה,תאנּ ה כּ ל האיׁש וגו'. אם ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌

אוֹ רחים  ויקבּ ל בּ שׂ מחה לביתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִי כּ נס
והּמ לאכים  ה-כינה וּ כׁש בּ אה ,בּ שׂ מחה. ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ואיׁש  מתּק ן, וׁש לחן  מאיר נר ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְויראוּ 
אוֹ מרת הזּ וֹ  בּ 0עה - בּ שׂ מחה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְואׁש ּת וֹ 

ה וּ א ׁש לּ י זה מט )!ה0כינה: י שׂ ראל (ישעיה  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ה0כינה - ֹלא ואם את ּפ אר . בּ # ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
הרע  יצר ויבא הּמ לאכים, ועּמ ּה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת,
זה ויאמר : ע ּמ ם, וּ מתחבּ רים צבאוֹ תיו, ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִעם

ׁש לּ י  וּ מהצּ בא וֹ ת הוּ א , ׁש וֹ רהׁש לּ י וּ מיּ ד  ! ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
איׁש  מן י"ה ויסּת לּ ק  וּ מטּמ אתוֹ , ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעליו
טמא. וּ מאכלוֹ  א ׁש . עם אׁש  וי 0אר  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוא0ה,

זה כג )ועל  למטעּמ וֹ תיו (משלי  ּת תאו  ואל ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
מלאה היא ׁש 0לחנוֹ  ודּ אי עין . רע ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
הרע, יצר  אלּ א צוֹ אה ואין צוֹ א"ה. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִקי"א

טמא.ׁש הוּ א ֶ◌ָ◌ֵ◌

ּדרכי ָך ּבכל ל ׁשמרָך ּלְך יצּוה  מלאכיו  ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָּכי 

אלף י ּפ ל ז)מ צּ דּ 2 לּט הר:(צא, הבּ א זה  על ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ל וֹ . ּפ וֹ תחים לּט מא בּ א  אוֹ תוֹ . ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמסיּ עים 
וּ מלאכים קדוֹ ׁש ים מלאכים תראה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִֹוּ בא
מקוֹ ם בּ כל אדם עם הוֹ לכים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְטמאים
לוֹ  מתחבּ רים צדּ יק, הוּ א אדם אם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש הוֹ ל#.
בּ כל  אוֹ תוֹ  ויׁש מרוּ  קדוֹ ׁש ים, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ׁש הוֹ ל#. צא)מקוֹ ם  כּ י(תהלים ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
דּ ר בּ כל ל ׁש מר ! לּ ! יצוּ ה  ואםכי!מלאכיו  . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

הּק דוֹ ׁש ים, הּמ לאכים מּמ נּ וּ  יס ּת לּ קוּ  - ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹלא
וּ מנהיגים טמאים, מלאכים עליו ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְויׁש לטוּ 

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש עה, וּ באוֹ תּה  לגּ יהנּ ם. נ)אוֹ תוֹ  (ישעיה ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וּ בׁש עה דּ חקוֹ . בּ ׁש עת עוֹ נה, ואין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָקראתי 
מחל וֹ ת, אוֹ  הּט מאה, רוּ ח עליו  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש 0וֹ לטת

הע וֹ לם, אּמ וֹ ת עליו ׁש וֹ לטים ג )אוֹ  (איכה  ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌
וגם ּת פלּ ה. מעבוֹ ר ל# בּ ענן ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ַסכּ תה

תוֹ עבה.ּת פלּ תוֹ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

ּבּבקר עיניו  על ידיו  להעביר לאדם ְֲִֵֵֶַַַָָָָָָאין
עליהם ׁשֹורה טמאה רּוח ׁשהרי  ְֲֲִֵֵֶֶַָָֻמּׁשּום

אלףי ּפ ל ז)מצּ דּ 2 וישלח:(צא, פ' ח "א [זוהר ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

קסט:) רבּ י ](דף  וגו'. לב דּ וֹ  יעקב ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַו יּ וּ תר
ואמר, ּפ תח  צא)חיּ יא אלי!(תהלים תאנּ ה ֹלא ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌

בּ אהל! יקרב  ֹלא  ונגע ראה,רעה בּ א . ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
העוֹ לם, את הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא
והרי  לוֹ , הרא וּ י מע שׂ הוּ  ויוֹ ם י וֹ ם בּ כל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ה

ונתבּ אר, תאמר]ּפ ר ׁש וּ ה. הרביעי [ואם  בּ יּ וֹ ם ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
חסרה, הלּ בנה נבראה ואז מאוֹ רוֹ ת, ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ה
מארת ׁש היא וּ מ0וּ ם  עצמּה , ׁש הקטינה ֹֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶאוֹ ר 
הרוּ ח וֹ ת כּ ל לׁש ֹלט מקוֹ ם נּת ן וא"ו, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָחסר 
רוּ ח וֹ ת וכל  וּ מזּ יקים סערה ור וּ ח וֹ ת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוה0דים
בּ עוֹ לם וּ מ ׁש וֹ טטים ע וֹ לים  כּ לּ ם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌3◌ַהּט מאה.
חרבים בּ מקוֹ מ וֹ ת ונתמנּ וּ  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלהסטוֹ ת,
וכלּ ם חרבים, וּ במדבּ ר וֹ ת חזקים ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוּ בשׂ דוֹ ת
רוּ ח ׁש הרי נתבּ אר  והרי הּט מאה . ר וּ ח  ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד
ה וּ א העקלּ תוֹ ן, מנּ חׁש  ׁש בּ אה בּ אה ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ַהּט מאה
בּ עוֹ לם התמנּ ה והוּ א מ ּמ ׁש , טמאה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַר וּ ח
הרע  יצר זה ועל אליו , אדם בּ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלהסטוֹ ת
אדם בּ ני  אצל התמנּ ה והוּ א בּ עוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵׁש וֹ לט
בּ א וּ בתח בּ וּ לוֹ ת וּ בעקמוּ מיּ וֹ ת עּמ ם, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמצא
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  מדּ רכי  להסט וֹ תם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליהם
וגרם הראׁש וֹ ן אדם את ׁש הסטה כּ מוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְהוּ א.
אדם בּ ני מסטה גּ ם כּ # הע וֹ לם, לכל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמות

להּט מא. להם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוגוֹ רם 

רוּ חוּ מי  אוֹ תוֹ  עליו מוֹ ׁש # להּט מא, ׁש בּ א ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הם וכּמ ה עּמ וֹ . ונד בּ ק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌3טמאה 
אוֹ תוֹ  וּ מטּמ אים אוֹ תוֹ , לט ּמ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶׁש ּמ זּמ נים
הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תוֹ  וּ מטּמ אים טמא, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוהוּ א
ׁש בּ א וּ בׁש עה  נתבּ אר . והרי  עוֹ לם, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוּ באוֹ תוֹ 
נכּפ ה טמאה ר וּ ח אוֹ תוֹ  להּט הר, אדם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶבּ ן
ֹלא כּ תוּ ב ואז עליו, לׁש ֹלט יכוֹ ל  וֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
בּ אהל#. יקרב ֹלא ונגע  רעה אלי# ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְתאנּ ה

יוֹ סי,ר[כשאמר]אמר אלי!בּ י  תא נּ ה ֹלא ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
לילית.רעה  ז וֹ  בּ אהל!- יקרב  ֹלא -ונגע ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌

ונתבּ אר. ּפ ר ׁש וּ ה והרי מזּ יקים, ׁש אר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
יצא ׁש ֹּלא אמרנוּ  הרי אמר , אלעזר ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י
כּ ׁש הלּ בנה ׁש כּ ן וכל  בּ לּ ילה, יחידי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָאדם
אז  ׁש הרי וּ באר וּ ה חסרה, והיתה ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנבראה 
מי  רעה. ר וּ ח וזוֹ הי  ׁש וֹ לטת, טמאה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ַר וּ ח

ׁש רוֹ כב רעה מי זהוּ  ונגע הרע, נחׁש  זה ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
כּ אחד . הם ונגע רעה הנּ חׁש . ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַעל

בּ ני ואף נגעי  אלּ וּ  ׁש נּ גע ׁש 0נינוּ  גּ ב על ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נים אוֹ תן כּ ל ׁש הרי  מאדם, ׁש יּ צאוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאדם
היוּ  טמאה רוּ חוֹ ת לאׁש ּת וֹ , אדם קרב ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
מּמ נּ וּ , וּ מוֹ לידוֹ ת מּמ נּ וּ  וּ מתח ּמ מוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ אוֹ ת
נאמר, והרי  אדם. בּ ני נגעי נקראים ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה
בּ גוּ פוֹ  ׁש וֹ לט וֹלא בּ חל וֹ מ וֹ  אדם ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש בּ ן
וׁש וֹ רה בּ אה טמאה רוּ ח ׁש וֹ כ#, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוהגּ וּ ף
טמא וֹ ת נקבוֹ ת ר וּ חוֹ ת ולפעמים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעליו,
אליהן  אוֹ תוֹ  וּ מוֹ ׁש כ וֹ ת אליו וּ קרבוֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָבּ אוֹ ת
כּ # אחר  וּ מוֹ ליד וֹ ת מ ּמ נּ וּ , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתח ּמ מוֹ ת

וּ מזּ יקים אדם]ר וּ חוֹ ת בני כמו אדם , בני ,[נגעי  ַ◌ִ◌ִ◌
ּפ רט אדם, בּ ני כּ מראה נראים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
יׁש  וּ בכּ ל בּ ראׁש . שׂ ערוֹ ת להם ׁש אין ◌ֵֹ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְלזה
בּ דרכי  ׁש יּ ל# כּ די מלּ פניהם לה0מר  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
מי  ל# אין ׁש הרי  עּמ ם, יּט מא וֹלא ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
מות טעם טוֹ עם וֹלא בּ מּט תוֹ  בּ לּ ילה  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש יּ ׁש ן 

IIתהלים IIזוהר 
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הגּ וּ ף  ׁש נּ ׁש אר וכיון מּמ נּ וּ , נׁש מתוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְויוֹ צאת
זמינה טמאה רוּ ח קדוֹ ׁש ה, נׁש מה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ לי 

ונטמא. עליו דבר,ו ׁש וֹ רה בּ ארנוּ  והרי ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ בּ קר, עיניו על ידיו  להעביר לאדם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
עליהם, ׁש וֹ רה טמאה ר וּ ח ׁש הרי ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌.◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִמ-וּ ם

נתבּ אר. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי

ׁש נּ אהב בּ א  גּ ב על אף יעקב, ׁש הרי ראה ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
מ0וּ ם ה וּ א , בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ידי  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַעל
להזדּ וּ ג נוֹ עדה אחרת רוּ ח לב דּ וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש אר
כּ תוּ ב  מה ראה בּ א אמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִעּמ וֹ .

ׁש פי  מה וּ  ׁש פי . ויּ ל # הרׁש ע, בּ בלעם ?בּ וֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ארח.יחידי, עלי  ׁש פיפוֹ ן ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַֹ◌

דּ רכים על ואוֹ רב  יחידי  ׁש הוֹ ל# הזּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַכּ נּ חׁש 
יחידי . הוֹ ל# היה בּ לעם גּ ם כּ # ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ ׁש בילים,

הּט עם טמאה.מה רוּ ח עליו  להמׁש י # כּ די  ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌
ידוּ עים בּ זמ נּ ים יחידי  ׁש ה וֹ ל# מי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
עליו  מוֹ ׁש # ידוּ עים, בּ מקוֹ מוֹ ת בּ עיר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 

טמאה. אדם ר וּ ח  יל! ֹלא זמן בּ כל לכן  ַ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
אדם  ׁש בּ ני בּ מקוֹ ם  א לּ א וּ בעיר, בּ דּ ר! ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְיחידי 
ֹלא  כּ ן ועל  ׁש ם, ונמצאים ו ׁש בים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְהוֹ לכים

בּ לּ ילה  יחידי  אדם ֹלאיל! אדם  וּ בני  הוֹ איל , ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
נבלתוֹ , תלין  ׁש ֹּלא הּט עם  והינוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים,
הארץ  על  רוּ ח בּ לי מת גּ וּ ף להחזיק ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא
היה הר ׁש ע  בּ לעם אוֹ תוֹ  כּ # מ0וּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ לּ ילה.

ׁש בּ ארוּ הוּ . כּ מוֹ  הזּ ה, כּ נּ חׁש  יחידי ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵהוֹ ל#

ּבני על  ׁשֹורה ּכׁשּזֹו ח ֹולה ? היא  ל ּמה - ְְִֵֶַָָָָָח ֹולה 
מּממֹונם קּמצנים  אֹותם עֹוׂשה ְִִַָָָָָָָאדם,

וגו 'ֹלא  רעה אלי  יא)תאנּ ה  ח "ב ,:(צא, [זוהר ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ס"ה .) דף  המן ואמר,](פרשת  ּפ תח אבּ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י
ו) ה0מׁש .(קהלת ּת חת ראיתי חוֹ לה רעה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵיׁש 

ׁש ֹּלא  מ-וּ ם לב, אטוּ מי  האדם  בּ ני  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
חוֹ לה רעה י ׁש  בּ ּת וֹ רה. יׁש מׁש ּת דּ לים וכי - ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

חוֹ לה ׁש אינּה  רעה וי ׁש  חוֹ לה ׁש היא ?רעה ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
מצּ ד  ׁש 0נינוּ , חוֹ לה, רעה ׁש יּ ׁש  ודּ אי  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ 
הבּ וֹ קעים דין בּ עלי  כּ ּמ ה י וֹ צאים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַה7מאל
ה וֹ לכים לצאת, וּ כׁש ר וֹ צים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָבּ אויר.
כּ # אחר ר בּ ה . ּת הוֹ ם בּ נקב  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש אבים
וּ ב וֹ קעים כּ אחד, וּ מתחבּ רים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיוֹ צאים
וּ מתקרבים בּ עוֹ לם וּ מׁש וֹ טטים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאוירים
כּ מ וֹ  רעה, נקרא אחד  וכל אדם, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלבני 

צא)ׁש נּ אמר רעה (תהלים אלי! תאנּ ה מהֹלא  . ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
תא נּ ה ֹלא בּ תחבּ וּ לוֹ תזּ ה ׁש בּ אים מ0וּ ם  ? ֶ◌ְ◌3◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

חוֹ לה היא לּמ ה - חוֹ לה  אדם . בּ ני ?על ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אוֹ תם עוֹ שׂ ה אדם, בּ ני  על  ׁש וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש זּ וֹ 
אליו  צדקה גּ בּ אי  בּ אים מּמ מוֹ נם. ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַקּמ צנים 
ּת וֹ ציא אל לוֹ  ואוֹ מרת בּ ידוֹ  מוֹ חה היא -ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
בּ יד וֹ . מ וֹ חה היא - העניּ ים בּ אים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמ0לּ #.
בּ יד וֹ , מ וֹ חה היא - מּמ מ וֹ נוֹ  לאכל הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ָבּ א
על  ׁש 0רוּ יה  וּ מיּ וֹ ם לאחר. אוֹ תוֹ  ל ׁש מר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ די 
ׁש אינוֹ  הזּ ה הגּ וֹ סס כּ מוֹ  חוֹ לה , היא ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
ח וֹ לה. רעה היא ולכן ׁש וֹ תה, ואינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵאוֹ כל

ואוּ ׁש ֹלמה  בּ חכמה צוֹ וח (קהלתוֹ מר ,ה ּמ ל # ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
עׁש רו) האֹלהים לוֹ  י ּת ן אׁש ר ◌ֶֹ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִאי ׁש 

ראׁש וֹ  אין הזּ ה, הּפ ס וּ ק וגו'. וכבוֹ ד  ֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ נכסים
יּת ן  אׁש ר  אי ׁש  כּ תוּ ב  ראׁש וֹ . ס וֹ פוֹ  ואין ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ְסוֹ פוֹ 
מה וגו '. וכבוֹ ד  וּ נכסים עׁש ר האֹלהים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ֱ◌ָלוֹ 

מ ּמ נּ וּ  לאכל האֹלהים  יׁש ליטנּ וּ  וֹלא אםזּ ה ? ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌
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האדם בּ ר ׁש וּ ת אינוֹ  ה וּ א  אםכּ #, אלּ א ? ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
- מּמ נּ וּ  לאכל האֹלהים יעזבנּ וּ  וֹלא ◌ֶ◌ִֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָכּ תוּ ב

אלּ א כּ #. אוֹ מרים וֹלא(כתוב )היינוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
רעה לאוֹ תּה  ׁש האמין ׁש בּ גלל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַיׁש ליטנּ וּ ,
הׁש ליט וֹ  ֹלא הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  בּ ּה , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואחז
בּ ּה  רצה ׁש הוּ א על ּת חּת יו לׁש ברּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָעליה
ׁש ֹּלא גּ וֹ סס, כּ מוֹ  דּ רכיו וכל אוֹ תּה . ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואחז
וֹלא לממוֹ נוֹ  מתקרב וֹלא ׁש וֹ תה  וֹלא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵאוֹ כל
יוֹ ם א וֹ ת וֹ  עד אוֹ תוֹ  וׁש וֹ מר מּמ נּ וּ , ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִמוֹ ציא
אוֹ תוֹ , וי ּט ל  אחר ויבא  הע וֹ לם, מן ֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶׁש יּ צא 

בּ עליו. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש הוּ א

ואוֹ מר ,וּ ׁש ֹלמה  צוֹ וח ה)הּמ ל# עׁש ר(שם ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌
זה מי  לרעתוֹ . לבעליו ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָׁש מוּ ר

זהבּ עליו  ול ּמ ה אוֹ תוֹ . ׁש יּ וֹ רׁש  האחר  זה ? ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
העׁש ר א וֹ ת וֹ  ׁש ל  בּ עליו להי וֹ ת מ0וּ םזכה ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌

בּ ּה  והתר צּ ה רעה לאוֹ תּה  האמין [זהוׁש זּ ה ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
רעה] אותה בשביל לרעתו, בּ ּה ,שכתוב  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְודבק

רעה, בּ אוֹ תּה  נד בּ ק ׁש ֹּלא הזּ ה האחר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
העׁש ר.[זה]זכה אוֹ תוֹ  ׁש ל  ה בּ עלים  להי וֹ ת ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌

רעתוֹ  מ0וּ ם כּ לוֹ מר, לרעתוֹ , ׁש כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
זה. ל וֹ  הרויח בּ ּה , נד בּ ק ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה 

רּוח ֹות ׁשּתי י ֹוצאֹות  הּזה  ְְֵֵֵֶַַָמההיכל
ולפעמים לגברים לפעמים ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָׁשּמתהּפכ ֹות
ּבעֹולם ּומׁשֹוטטים הֹולכים ואּלּו ְְְְְִִִֵָָָלנׁשים 

ֲִָּבאויר

וגו'ֹלא רעה אלי  יא)תאנּ ה [זוהר:(צא, ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

פקודי  פ' רס"ד.)ח "ב הזּ ה](דף ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵמההיכל 
לפעמים ׁש ּמ תהּפ כוֹ ת ר וּ ח וֹ ת ׁש ּת י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְיוֹ צאוֹ ת 
ה וֹ לכים ואלּ וּ  לנׁש ים, ולפעמים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלגברים
עם וצ וֹ חקים בּ אויר , בּ ע וֹ לם ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מׁש וֹ טטים
לגּ ברים ונראים  החלוֹ ם, בּ תוֹ # ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים
ונוֹ טלים החל וֹ ם, בּ מראה  יפ וֹ ת נׁש ים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְכּ מוֹ 

הם לנּ ׁש ים כּ # אף האדם. ּת ׁש וּ קת ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶאת
ונגע, רעה נקראוֹ ת  ואלּ וּ  כּ גברים, ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִנראים

ׁש נּ אמר  צא)(תהל כּ מוֹ  אלי!ים תאנּ ה ֹלא ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
בּ אהל !. יקרב ֹלא ונגע נקרא וֹ תרעה ואלּ וּ  ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מּת וֹ # ׁש יּ וֹ צאוֹ ת למּט ה , ּת חּת וֹ נוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַר וּ חוֹ ת
הרוּ ח וֹ ת ׁש כּ ׁש נּ וֹ סעוֹ ת האׁש . ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַׁש להבת
הזּ ה, ההיכל  ׁש בּ תוֹ # ׁש לּ מעלה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
טסוֹ ת ואלּ וּ  אׁש , ׁש להבוֹ ת ׁש ּת י ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְיוֹ צאוֹ ת
כּ פי  ר וּ חוֹ ת ׁש ּת י נעשׂ וּ  ואלּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,
אׁש רי  הזּ ה. הּט מאה בּ צד והכּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ ,
הלּ לוּ  מהצּ דדים ׁש נּ מנעים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

כּ תוּ ב, זה ועל מהם, ז)ונׁש מרים (משלי ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
זרה מא0ה וגו'לׁש מר# ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ולא מא ׁשּתֹו אדם  ּפרׁש ׁשנה  ּוׁשלׁשים ְְְִִֵֵַָָָָָָֹֹמאה
הבל את קין מּׁשהרג מֹוליד ִִִֶֶֶֶַַָָָהיה 

וגו 'ֹלא רעה  אלי  יא)תאנּ ה ח"ג:(צא, [זוהר ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

מות  אחרי ע"ו:)פ' אבי#](דף אח וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָערות
יּק ח אׁש ר ואיׁש  ּפ תח, חיּ יא ר בּ י תגלּ ה. ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹלא
את וראה אּמ וֹ  בת אוֹ  אביו בּ ת אחתוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ֶאת
ׁש נה וּ ׁש ֹלׁש ים מאה ׁש נינוּ , ׁש ם  וגו'. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶערותּה 
מוֹ ליד . היה ו ֹלא מאׁש ּת וֹ  אדם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָּפ רׁש 
להזדּ וּ ג אדם רצה ֹלא  הבל  את קין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמ0הרג
ׁש נּ גזרה מ 0עה אמר, יוֹ סי  רבּ י  אׁש ּת וֹ . ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִעם
אני  לּמ ה אמר, מיתה. העוֹ לם כּ ל  ועל  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעליו

לבּ הלה וּ ׁש ּת י אוֹ ליד מאׁש ּת וֹ . ּפ ר ׁש  מיּ ד ? ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
ע ּמ וֹ  וּ מזדּ וּ גוֹ ת באוֹ ת היוּ  נקבוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְר וּ חוֹ ת
הּמ זּ יקים הי וּ  ׁש הוֹ לידוּ  ואוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהוֹ לידוּ .
ואלּ ה אדם, בּ ני נגעי ונקראים הע וֹ לם, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
הבּ ית בּ פתח וׁש וֹ רים אדם בּ ני  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְמסיתים 
אדם בּ ן כּ ן ועל  הכּ ּס א. וּ בבּת י  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְוּ בבוֹ רוֹ ת
ׁש דּ י  ה ּק דוֹ ׁש  ה0ם בּ יתוֹ  בּ פתח ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצא
וּ מתרחקים בּ וֹ רחים  כּ לּ ם עליוֹ נים, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ כתרים
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ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  צא)מּמ נּ וּ . יקרב(תהלים ֹלא ונגע ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
יקרב בּ אהל! ֹלא  ונגע  זּ ה מה נגעי . אלּ וּ  ? ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

אדם. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני 

עלי וֹ ן,ולמדנוּ , בּ דיוֹ קן אדם ׁש יּ רד  בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
אוֹ תוֹ  וראוּ  קדוֹ ׁש , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ די וֹ קן
אליו  קרב וּ  כּ לּ ם ותחּת וֹ נים, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
ׁש בּ א לאחר  הזּ ה. העוֹ לם על ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהמליכ וּ הוּ 
כּ # אחר  זהמה, בּ ּה  והּט יל  חוּ ה על ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌3◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהנּ חׁש 

וּ מ0ם קין , את כּ ל (נתיחסו)הוֹ לידה נתחיּ בוּ  ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה0דים וּ מד וֹ ר  בּ עוֹ לם . הרׁש עים ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָדּ וֹ רוֹ ת
כּ # וּ מ0וּ ם וּ מצּ דּ וֹ . נמצא וּ , מ0ם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהר וּ חוֹ ת
מבּ ני  בּ הם י ׁש  חצי והרוּ חוֹ ת, ה0דים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָכּ ל

מ ּמ ל  וחצי ׁש לּ מּט ה, עליוֹ ניםאדם אכים ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
אוֹ תם מאדם כּ ׁש נּ וֹ לד וּ  וכן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .
חצי  - זה כּ גוֹ ן  נמצאוּ  כּ לּ ם ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים,
אחר מהעלי וֹ נים. וחצי ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמה ּת חּת וֹ נים,

מאדם, שיצאוׁש נּ וֹ לדוּ  רוחות  מאותן קצת לו (חזרו ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
בחלום) בּ נוֹ תמתשוקתו רוּ חוֹ ת מאוֹ תן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִהוֹ ליד

הּת חּת וֹ נים, וליפי  העליוֹ נים ליפי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש דּ וֹ מוֹ ת
כּ תוּ ב, זה ו)ועל האֹלהים(בראשית בני ויּ רא וּ  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌

וטעוּ  וגו', הנּ ה טבת כּ י  האדם בּ נוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵֹֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאת
ׁש בּ א נמצא אחד וזכר אחריהן. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3כלּ ם
ּת וּ בל  ל וֹ  וקראוּ  קין, צד ׁש ל מר וּ חוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָלעוֹ לם
הבּ ריּ וֹ ת והיוּ  עּמ וֹ , יצאה אחת  וּ נקבה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַקין,
מּמ נּ ה נעמ "ה. ונקראת אחריה, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִטוֹ עים
ּת ל וּ יים והם אחרים, ו ׁש דים ר וּ חוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָיצאוּ 
אחרים לאוֹ תם דּ ברים וּ מ וֹ דיעים ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָבּ אויר
הוֹ ציא הזּ ה קין ותוּ בל למּט ה. ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ צוּ יים
התרעׁש ה הזּ וֹ  ונעמה לעוֹ לם, להרג זין ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְכּ לי 
היא עכׁש ו  ועד בצדּ ּה . ונדבּ קה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ רגׁש ּה ,
הגּ דוֹ ל , היּ ם ׁש אוֹ ן בּ ין וּ מדוֹ רּה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַקיּ מת,
וּ מתחּמ מת אדם, בּ ני עם וצוֹ חקת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְויוֹ צאת
אדם, ׁש ל הּת ׁש וּ קה בּ אוֹ תּה  בּ חלוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם

יוֹ תר. וֹלא נוֹ טלת, היא ּת ׁש וּ קה בּ וֹ . ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונדבּ קת
וּ מוֹ ציאה מתעבּ רת, היא ּת ׁש וּ קה  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵוּ מאוֹ תּה 

לעוֹ לם. אחרים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִמינים

אדםוהבּ נים  מבּ ני ׁש ּמ וֹ לידה הלּ ל וּ  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
בּ ני  נקב וֹ ת כּ נגד ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים 
רוּ חוֹ ת, וּ מוֹ לידוֹ ת  מהם וּ מתעבּ ר וֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
והיא הראׁש וֹ נה, לילית אל הוֹ לכים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְוכלּ ם
ור וֹ צה לעוֹ לם יוֹ צאת והיא  אוֹ תם. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמגדּ לת
אדם בּ ני ׁש ל תינוֹ קוֹ ת  ורוֹ אה  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִתינוֹ קוֹ תיה.
וּ לה0אב  אוֹ תם, להרג להם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונדבּ קת
עם והוֹ לכת האדם, בּ ני ּת ינ וֹ קוֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלרוּ חוֹ ת

הרוּ ח ׁש ֹלׁש (תינוק)אוֹ תּה  ׁש ם וּ מזדּ ּמ נים , ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ונוֹ טלים לפניה, וטסים קד וֹ ׁש וֹ ת, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְר וּ חוֹ ת

הרוּ ח א וֹ ת ּה  אוֹ תּה (תינוק)מּמ נּ ה וּ מנּ יחים , ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌
נחקקים וׁש ם הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

מזהירה(לומדים) הּת וֹ רה כּ # מ0וּ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלפניו.
והייתם והתק דּ ׁש ּת ם האדם, בּ ני ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶאת
ֹלא קדוֹ ׁש , אדם נמצא אם ודּ אי. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ְקדׁש ים,

ה וּ אפוֹ  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  מזמין ׁש אז מּמ נּ ה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵחד
הּק דוֹ ׁש ים הּמ לאכים ׁש ֹלׁש ת אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאת
והיא הּת ינוֹ ק, אוֹ תוֹ  את וׁש וֹ מרים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ ,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  לוֹ . להרע יכוֹ לה תאנּ ה ֹלא ֹלא ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌.◌ֶ◌
בּ אהל !. יקרב ֹלא ונגע רעה מהאלי! ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ָ◌

רעה אלי# תאנּ ה ֹלא מ0וּ םהּט עם ׁש כּ י? ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
לּ ! יצוּ ה  חׁש ק .מלאכיו בי כּ י וכתוּ ב ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌

◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַואפלּ טהוּ .

רוּ חׁש אם וׁש וֹ לף קדוֹ ׁש , נמצא ֹלא אדם ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
בּ אה היא אזי  הּט מאה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד
הוֹ רגת היא ואם תינוֹ ק . אוֹ תוֹ  עם ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוצוֹ חקת
זזה וֹלא הרוּ ח לא וֹ ת ּה  נׁש אבת היא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאוֹ תוֹ ,
אוֹ תם ּת אמר, ואם  לעוֹ למים. ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה 
הם לפניה והזדּ ּמ נוּ  אוֹ תם ׁש הרגה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרים
מּמ נּ ה ונוֹ טלים קד וֹ ׁש ים, ׁש ֹלׁש ה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם
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הּט מאה, בּ צד  נמצאוּ  ֹלא הרי הרוּ ח, ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תּה 
אוֹ תם להרג ׁש וֹ לטת היא זהלּמ ה אלּ א ? ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ֹלא אבל  מתק דּ ׁש , אינוֹ  הזּ ה ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש האיׁש 
היא כּ # כּ י  נטמא, וֹלא להּט מא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת כּ וּ ן
ולפעמים ברוּ ח. וֹלא  בּ גּ וּ ף לׁש ֹלט ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְיכוֹ לה
עם להתחּמ ם לע וֹ לם נעמה ׁש יּ וֹ צאת ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

בּ קׁש ר  אדם ונמצא אדם, ׁש ל (בקשוי)בּ ני ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
וא וֹ חז  מ0נתוֹ , וּ מתע וֹ רר ע ּמ ּה , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְּת ׁש וּ קה
בּ אוֹ תּה  ׁש לּ וֹ  והרצוֹ ן עּמ ּה , וׁש וֹ כב ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ אׁש ּת וֹ 
הבּ ן  אוֹ תוֹ  אז בּ חל וֹ מוֹ , לוֹ  ׁש היתה ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְּת ׁש וּ קה
ׁש הרי  נעמה, ׁש ל מצּ דּ ּה  בּ א ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ וֹ ליד
כּ ׁש יּ וֹ צאת נמצא. זה ׁש לּ ּה  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּת ׁש וּ קה
הדּ בר י וֹ דעת  היא  אוֹ תוֹ , ור וֹ אה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִלילי"ת
האחרים כּ מוֹ  אוֹ תוֹ  וּ מגדּ לת בּ וֹ , ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונקׁש רת
וֹלא רבּ ים זמנּ ים עּמ וֹ  ונמצאת נעמה, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני

אוֹ תוֹ . ◌ֶ◌ֶהוֹ רגת

וֹלאזהוּ  נחסר, וּ לבנה לבנה ׁש בּ כל אי ׁש , ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌
בּ כל  ׁש הרי  לע וֹ למים, מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמתיא ׁש ת
בּ עוֹ לם, מתחדּ ׁש ת כּ ׁש היא וּ לבנה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלבנה
ׁש היא אלּ ה כּ ל על וּ פוֹ קדת יוֹ צאת, ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִלילי"ת
האיׁש  א וֹ ת וֹ  ואז בּ הם, וצוֹ חקת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמגדּ לת
הצּ דּ יקים אׁש ריהם זמן. בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָּפ גוּ ם
כּ ת וּ ב, עליהם הּמ ל#, בּ קד 0ת ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תקדּ ׁש ים

סו) וּ מדּ י (ישעיה בּ חד ׁש וֹ  חדׁש  מ דּ י ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
גּ לּ ה הלּ ל וּ  הדּ ברים את וגו'. בּ ׁש בּ ּת וֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַׁש בּ ת
הּמ ל#, אׁש מדאי ׁש ל בּ ספר וֹ  הּמ ל# ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְׁש ֹלמה
מיני  וחמ0ה מאוֹ ת וארבּ ע אלף בוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָוּ מצאנוּ 
זה את אדם. בּ ני בּ הם ׁש נּ טמאים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3טמאה

אׁש  לבני גּ לּ ה להם אוֹ י ׁש ֹלמה. ל ּמ ל# מדאי  ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
וֹלא עינים, וּ סתוּ מי  אטוּ מים ׁש כּ לּ ם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ָאדם,
אי# מׁש גּ יחים וֹלא ׁש וֹ מעים וֹלא ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ דעים
וּ רפ וּ אה עצה והנּ ה בּ עוֹ לם. עוֹ מדים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵהם
אין  ׁש הרי מסּת כּ לים. ואינם  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניהם,

ׁש ל  בּ עצה אלּ א להנּ צל יכוֹ לים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים
ׁש כּ תוּ ב כג )הּת וֹ רה, איׁש (דברים  ב# יהיה כּ י ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

יהיה ֹלא  אׁש ר לילה. מּק רה טהוֹ ר ֹלא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
והרי  דּ וקא, לילה  מּק רה דּ וקא, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָטה וֹ ר 
הּת וֹ רה בּ עצת הדּ ברים את ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנ וּ 
הּק ד וֹ ׁש ה, בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב ׁש כּ # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה.
ה' אני כּ י  קדׁש ים והייתם ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקדּ ׁש ּת ם

◌ֶ◌ֵ◌ֱאֹלהיכם.

ּבּנׁשים יֹותר הם ְִִֵֵַַָָה ּכׁשפים

וגו'ֹלא רעה אלי  יא)תאנּ ה [זוהר:(צא, ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

רות] אתחדש-מדרש ׁש אל עזריה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַרבּ י
הּט עם מה אוֹ נוֹ , כּ פר איׁש  י וֹ סי ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
בּ גּ ברים, וֹלא בּ נּ ׁש ים, יוֹ תר הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהכּ ׁש פים

כב )ׁש כּ תוּ ב וֹלא(שמות תחיּ ה, ֹלא מכ 0פה ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌
מכ0ף  כּ תוּ בכתוּ ב  לוֹ , אמר צא)? ֹלא (תהלים  ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

רעה  אלי ! רעה.תא נּ ה אלּ א רע , כתוּ ב ֹלא . ְ◌.◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ודּ אי. הנּ קבה  צד יקרבזהוּ  ֹלא ונגע ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

סוּ גי לאהל! כּ ל הנּ קבה וּ מן הזּ כר . זהוּ  - ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
בּ אים הרעים העסקים  וכל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהכּ ׁש פים,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ז)לעוֹ לם. מר(קהלת אני וּ מוֹ צא ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
אסוּ רים זּ ה וּ מה וגו'. הא0ה את ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִמּמ ות 

אחד ידיה יה וֹ ׁש עיא. ורבּ י  ינּ אי  רבּ י  ? ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מּמ נּ ה מק בּ ל אוֹ  בּ א0ה, הנּ וֹ גע כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵאוֹ מר ,
גּ יהנּ ם, ׁש ל מדּ ינ ּה  ינּ קה ֹלא לידוֹ , ֹ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמיּ דּה 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  רע . ינּ קה ֹלא ליד יד ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 
מן  אוֹ מר , ואחד  ודּ אי. ידיה, ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲאסוּ רים
וכל  וכ 0וּ ף נח ׁש  מיני  כּ ל בּ אוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהנּ קבה
ידיה, ׁש אסוּ רים ואלמלא רעים. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהרהוּ רים
ה וֹ רגים היוּ  ה0מים, מן לּה  נוֹ תנים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא
ואין  וּ זמן. עת בּ כל העוֹ לם כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ ממיתים
הזּ כר, ׁש ל  בּ כּ ח אלּ א הנּ קבה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמת גּ בּ רת
יוֹ דעת ׁש היא ׁש לּ וֹ , בּ עמקים ׁש וֹ רה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש היא
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רצ וֹ נּה . את להׁש לים  האדם את ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש בּ יע
י להשלים(שהיא צריך והאדם כישוף מיני בכל ודעת 

עמּק ים,וּ בּמ הרצונה) וּ בדברים בּ 0ם, ? ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌3◌ִ◌
ּת ל וּ יים הּמ עשׂ ים כּ ן  ועל טמאה. ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם
מתעוֹ ררים וּ ׁש ניהם בּ זּ כר. והדּ ברים ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ ּה ,
הכּ ׁש פים מיני כּ # וּ מ0וּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵמה נּ קבה.

בּ זּ כר. ו ֹלא בּ נּ קבה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים

נדּ וֹ תׁש נינוּ , אם נׁש ים , ׁש ּת י בּ ין העוֹ בר ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌
אם מ גּ וּ פו תזוּ ז  וֹלא נכּפ ה , - ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְהן
הריגה אוֹ  דּ ם סכּ נת דּ בר , לוֹ  יּ עשוּ  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹלא
הרע  עין - נדּ וֹ ת אינן ואם לוֹ . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְמזּמ נת
ׁש ל  זה כּ מוֹ  בּ ממוֹ נוֹ . אוֹ  בּ גוּ פוֹ  בּ וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵׁש וֹ לט
היה אחת  ּפ עם ׁש מלאי, בּ ר בּ י  נחוּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י
נׁש ים. ׁש ּת י בּ ין עבר קסרין. ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ כר#
וּ בממ וֹ נוֹ . בּ גוּ פ וֹ  מיּ ד  והסּת כּ ן בוֹ , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהסּת כּ לוּ 

הּט עם רעהמה ר וּ ח ׁש אוֹ תּה  מ 0וּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ּת ּק נתוֹ  מה להזּ יק. ויכ וֹ לה עליהן, ?ׁש רתה ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

את הסירי דּ ּמ י, דּ ּמ י לכי , לכי כּ #: ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַֹיאמר 
כּ # ואחר לי. וֹלא ֹלא  הּק ׁש ר , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְקׁש ירת
בּ אל , יתחיל  בּ אל. ויסיּ ם בּ אל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַיתחיל 

מּמ צרים.(במדברכג )ׁש כּ תוּ ב מוֹ ציאוֹ  אל ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
בּ אל, וגו',(שם)ויסיּ ם  בּ יעקב נח ׁש  ֹלא כּ י ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌

יׁש גּ יח וֹלא  לוֹ , ויל# אל . ּפ על מה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַעד
לארץ  מבּ בל ע וֹ לה היה הוּ נא רב  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו .
לכפר נקלע ל ׁש ם. עוֹ לה והיה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
הוֹ לכת ׁש היתה א 0ה אוֹ תּה  ראה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד ,
עפר ונטלה כּ תפיו, על  מים זרקה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו .
וּ קחי  עשׂ י  ל ּה : ואמר ראׁש וֹ  החזיר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמרגליו.
אני  אבל  אצלי, כּ ל וּ ם אין ׁש הרי  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַאחרי,
אמר: כּ # אחר בּ דעּת #. בּ לבּ וּ ל עלי# ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵגוֹ זר
בּ ני  תהרגי ׁש ֹּלא בּ ׁש ביל  אלּ א בּ ׁש בילי, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִֹלא
דעּת ּה , התבּ לבּ לה היה. וכן אחרים. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָאדם

כּ תוּ ב זה ועל וּ מתה. דבר , ידעה (תהליםו ֹלא ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

יקרב צא) ֹלא  ונגע  רעה אלי # תאנּ ה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְֹלא
◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְבּ אהל#.

עּמֹו מזּדּמן מּיד  לעֹולם ּבא ׁשאדם ְְִִִֵֶַָָָָָָָָּבׁשעה
ּתמיד לאדם מקטרג ׁשה ּוא הרע ְְִֵֵֶֶַָָָָָָיצר

לׁש מר2ּכ י  לּ   יצוּ ה  יא)מלאכיו [זוהר:(צא, ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

וישלח פ' קס"ה :)ח "א יעקב ](דף ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש לח
ּפ תח, יהוּ דה ר בּ י  וגו'. צא)מלאכים (תהלים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

דּ רכי#. בּ כל  ל ׁש מר # לּ # יצוּ ה  מלאכיו  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִכּ י
בּ ׁש ע  ׁש הרי  החברים, בּ ארוּ הוּ  זה הּפ סוּ ק ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌

יצר עּמ וֹ  מזדּ ּמ ן  מ יּ ד לעוֹ לם , בּ א ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
כּ מ וֹ  ּת מיד, לאדם מקטרג ׁש הוּ א ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהרע

ד )ׁש נּ אמר זה(בראשית  מי  רבץ . חּט את לּפ תח ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌
רבץ  קראחּט את דּ וד גּ ם וכ; הרע . יצר  זה  ? ַ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ח ּט את, נא)ל וֹ  תמיד ,(תהלים נגדּ י  וחּט אתי ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

לחטא לאדם י וֹ ם כּ ל  ע וֹ שׂ ה ׁש הוּ א ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
מבּ ן  זז ֹלא  הזּ ה הרע  ויצר רבּ וֹ נוֹ , ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
ויצר לעוֹ למים, האדם ׁש נּ וֹ לד מיּ וֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

לה ּט הר. ׁש בּ א מ יּ וֹ ם לאדם בּ א וּ מתיהּט וֹ ב ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
עשׂ רה  ׁש ֹלׁש  בּ ן  כּ ׁש הוּ א להּט הר ? אדם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָבּ א

בּ ׁש ניהם , האדם מז דּ וּ ג אז אחד ׁש נים , ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ויצר לימין, טוֹ ב יצר מ7מאל. ואחד ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמיּ מין
מּמ ׁש  מלאכים ׁש ני  הם ואלּ ה לשׂ מאל . ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהרע
בּ א האדם . עם ּת מיד נמצאים והם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌3◌ְממ נּ ים,
נכּפ ה הרע  יצר  אוֹ תוֹ  - להּט הר אדם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶבּ ן
וּ ׁש ניהם ה7מאל. על היּ מין  וׁש וֹ לט  ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,
דּ רכיו  בּ כל האדם  את לׁש מר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמזדּ וּ גים
יצוּ ה מלאכיו כּ י ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עוֹ שׂ ה. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א

דּ רכי;. בּ כל לׁש מר # ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלּ #

יצר מחנֹות ּכל  ׁשֹולטים רּבים זכ ּיֹותיו  ְְֲִִִֵֶַַָָֻאם
הרע  יצר מחנֹות  ּכל  ׁשּיס ּתּלק ּו עד  ְְֲִֵֶֶַַַַָָָהּטֹוב 

לּ  ּכ י  יצוּ ה יא)לׁש מר2מלאכיו  [זוהר:(צא, ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
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בא  פ' מ "א :)ח"ב לעוֹ לם](דף אדם ׁש יּ בא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְוקדם
עּמ וֹ . איׁש  ו יּ אבק - אּמ וֹ  מרחם ויצא ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
ׁש נּ אמר עפר ׁש ל אבק בּ אוֹ תוֹ  גּ בריאל, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶזה

ב ) מן (שם עפר האדם את  אֹלהים ה' ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַויּ יצר 
וּ מ0וּ ם לׁש וֹ ן, ׁש בעים א וֹ ת וֹ  ול ּמ ד  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהאדמה.
אוֹ תוֹ  ׁש לּ ּמ ד טוֹ ב, יצר אחד ויּ יצר, ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶזה
עּמ וֹ , ׁש נּ אבק  הרע יצר  ואחד לׁש וֹ ן, ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
הנּ ׁש ה, בּ גיד יעקב יר # בּ כף נגע כּ י  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 
יצר אוֹ תוֹ  ׁש לּ ּמ ד לׁש וֹ ן ׁש בעים  מּמ נּ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָוּ מצא
אר בּ עה עּמ וֹ  ירדוּ  זה כּ ל  וקדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַהּט וֹ ב.

בּ הם ׁש נּ אמר צא)מלאכים, כּ י (תהלים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
- אבוֹ ת זכוּ ת לוֹ  יׁש  אם ל #. יצוּ ה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַמלאכיו 

מיכאל וה0ני אחד  אברהם , בּ זכוּ ת ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ׁש יּ וֹ רד  וה 0ליׁש י  יצחק , בּ זכוּ ת ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ בריאל
רפאל  והרביעי יעקב , בּ זכוּ ת נוּ ריאל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִעּמ וֹ 
מעליו. הּט וֹ ב ויצר  הראׁש וֹ ן, אדם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ זכ וּ ת

אר בּ עה:ואם  עּמ וֹ  הוֹ לכים - זכוּ ת לוֹ  אין ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הרע  ויצר  וחמה, אף מ ׁש חית, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָעוֹ ן,
ולכן  הבּ א. לעוֹ לם אוֹ תוֹ  לדוּ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵמעליהם
- צדּ יק ׁש וֹ פט וֹ . הרע  יצר  - רׁש ע ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה,
ׁש וֹ פטוֹ . וזה זה - בּ ינוֹ ני  ׁש וֹ פטוֹ . הּט וֹ ב  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵיצר
יצר ׁש הוּ א גּ בריאל בּ ינוֹ ני , הוּ א אם ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
וזה זה הרע, יצר ׁש הוּ א וסמא"ל ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְטוֹ ב,
יסוֹ ד וֹ ת, אר בּ עה  יׁש  אדם  ׁש בּ כל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְׁש וֹ פטוֹ .
מיּ מין, עּמ וֹ  יוֹ רדים  מלאכים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ עה
מיּ מין : אר בּ עה מ7מאל. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואר בּ עה
נוּ ריא"ל . רפא"ל , גּ בריא"ל, ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִמיכא"ל,
א"ף  מׁש חי"ת, עוֹ "ן, מ7מאל: ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואר בּ עה
עליו  י וֹ רד מטטר וֹ "ן הגּ וּ ף מצּ ד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוחמ"ה.
ׁש אין  אדם ואין מ7מאל. וסמא"ל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמיּ מין,
היסוֹ ד  כּ פי  אבל יסוֹ דוֹ ת, אר בּ עה ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ וֹ 
הלּ ל וּ . הארבּ עה מתחילים כּ # בּ וֹ , ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ ק דּ ים
מיכא"ל , מק דּ ים - ארי "ה ׁש לּ וֹ  הּמ זּ ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִאם

ואחריו  נ וּ ריא"ל, ואחריו גּ בריא"ל, ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְואחריו
מקדּ ים - ׁש וֹ "ר מזּ לוֹ  ואם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְרפא "ל.
ואחריו  מיכא"ל , ואחריו ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַגּ בריא"ל ,
נׁש "ר מ זּ ל וֹ  ואם רפא"ל. ואחריו ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִנוּ ריא"ל ,
מיכא"ל , ואחריו נוּ ריא"ל, מק דּ ים -ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
ואם רפא"ל. ואחריו גּ בריא"ל , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְואחריו
ואחריו  רפא"ל , מקדּ ים - אדם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַמזּ לוֹ 
ואחריו  גּ בריא"ל , ואחריו ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִמיכא"ל,
ׁש ל  מצּ ד  ימין, ׁש ּמ צּ ד ואוֹ תם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִנוּ ריא"ל .
בּ על  רחמים , הם ׁש לּ וֹ  הּפ נים כּ ל ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִמיכאל,
זה ואדם לבנים, ּפ נים חסדים, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְגּ מילוּ ת
הׁש ּת דּ ל  אם וחכם, חסיד חסד, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵגּ וֹ מל
יצר ׁש ל מצּ ד בּ הפ#, - ֹלא ואם ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה .
עם ׁש ֹּלא חסד. בּ וֹ  אין טּפ ׁש , גּ זלן, ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָהרע,
אר בּ עת גּ בריאל, ׁש ל  מצד חסיד. ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
הרׁש עים, על הדּ ין מדּ ת דּ ין, ׁש לּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהּפ נים
מּת ר ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  בּ הם, ◌ָ◌3◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִוּ מתגּ רה
גּ בּ וֹ ר הזּ ה. בּ ע וֹ לם בּ ר ׁש עים ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתגּ ר וֹ ת 
יתעּס ק  אם  דּ יּ ן, יהיה חטא, ירא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ יצר וֹ ,
ׁש ל  מצּ ד בּ הפ# בּ תלמוּ ד וֹ . וגבּ וֹ ר ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 
קׁש ה דּ ין בּ צּ דּ יקים, מתגּ רה  - הרע  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
אינוֹ  אוֹ תּה , לעשׂ וֹ ת בּ עברה גּ בּ וֹ ר ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָלהם,

ׁש וֹ פ#יר עשׂ ו אדּמ ים, פניו וגוֹ ני  חטא, א ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌3◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
הרבּ ה, רחמן אינ וֹ  נׁש "ר  ׁש ּמ זּ ל וֹ  מי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָדּ מים.
בּ יּ צר בּ ינ וֹ ני אלּ א הרבּ ה, הדּ ין  מדּ ת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוֹלא
בּ יּ צר וּ בינוֹ ני  ׁש לּ וֹ , ה ּט וֹ ב וֹ ת בּ ּמ דּ וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהּט וֹ ב
לבנים ּפ נים ול וֹ  הרע וֹ ת, בּ ּמ דּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהרע
הּט וֹ ב, מצּ ד אדם , ׁש ּמ זּ ל וֹ  מי  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌3◌ֲ◌ַואדּמ ים.
וחכם חסיד  טוֹ בוֹ ת , מדּ וֹ ת מכּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָכּ לוּ ל 
מדּ וֹ ת בּ כל ממלּ א חטא, ירא בּ ּת וֹ רה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְוגבּ וֹ ר
יצר ׁש ל וּ מצּ ד ׁש חוֹ רים. ּפ ניו וגוֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְטוֹ בוֹ ת,
ואם הרעוֹ ת. הּמ דּ וֹ ת מכּ ל  ממלּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָהרע
כּ ל  עליו ׁש וֹ לטים ר בּ ים, האדם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲחטאי 
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רגל%: בּ אבן ותנּ ין:יגּת גּ ף כּ פיר ּת רמס ּת דר� ופתן ׁש חל חׁש קידעל בי כּ י ¦Ÿ¨¤¤©§¤©©©¨¤¤¦§Ÿ¦§Ÿ§¦§©¦¦¦¨©
ׁש מי: ידע כּ י אשׂ גּ בהוּ  אחלּ צהוּ טוואפלּ טהוּ  בצרה אנכי עּמ וֹ  ואענהוּ  יקראני ©£©§¥£©§¥¦¨©§¦¦§¨¥¦§¤¡¥¦¨Ÿ¦§¨¨£©§¥

בּ יׁש וּ עתי:טזואכבּ דהוּ : ואראהוּ  אשׂ בּ יעהוּ  ימים אר� ©£©§¥Ÿ¤¨¦©§¦¥§©§¥¦¨¦

ׁש ּמ סּת לּ קים עד הרע, היּ צר  ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חנוֹ ת 
על  וּ ממלי # הּט וֹ ב, היּ צר מחנוֹ ת כּ ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

מחנוֹ תיו. וכל  סמא"ל את ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאיבריו

מחנוֹ תואם כּ ל  ׁש וֹ לטים ר בּ ים, זכיּ וֹ תיו ְ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
מחנוֹ ת כּ ל  ׁש יּ ס ּת לּ קוּ  עד הּט וֹ ב, ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵיצר
הּמ חנוֹ ת איבריו כּ ל על וּ ממלי # הרע, ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
עליו  ׁש וֹ לט זמן בּ אוֹ תוֹ  הּט וֹ ב. היּ צר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל
ה0מים צבא בּ ינוֹ ני, הוּ א ואם יהו"ה. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵׁש ם
אלּ וּ  וּ מ7מאלוֹ . מימינוֹ  עליו ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים
לחוֹ בה, משׂ מאילים ואלּ וּ  לזכוּ ת, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמימינים
בּ עלי  ּפ ר ׁש וּ ה ולכן גּ וֹ בר. - ׁש אלּ ים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִוּ מי
כּ ל  כּ אלּ וּ  עצמוֹ  אדם יראה לעוֹ לם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה,

בּ וֹ . ּת לוּ י  כּ לּ וֹ  ◌ָ◌3◌ָ◌ָהעוֹ לם 

תֹורה ּבלא מצ ּוי  האדם יהא  ׁשּלא  ְְִֵֶָָָָָָֹֹצרי ְך
אחת ׁשעה  אפּלּו מצוֹות  ְְֲִִַַָָֹּובלא

לּ  ּכ י  יצוּ ה יא)לׁש מר2מלאכיו  [זוהר:(צא, ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

רות  קג .)חדש-מדרש י וּ דאי ](דף ר בּ י  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
ו)ואמר, בּ ית#(דברים מזזוֹ ת  על וּ כתב ּת ם ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ֵ◌ֶ◌

הּט עם מה כּ תוּ ב, מזזוֹ ת אלּ אוּ בׁש ערי#. ? ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ּת מיד  מצ יּ נים  ׁש הם י שׂ ראל , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם
בּ ׁש כבּ ם וּ בלכ ּת ם, בּ ׁש בּת ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ מצווֹ ת,
וּ בלכּת # בּ בית# בּ ׁש ב ּת # ׁש כּ תוּ ב ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוּ בקוּ מם,
י שׂ ראל  וׁש יּ הי וּ  וּ בקוּ מ #. וּ בׁש כבּ # ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבדּ ר#
ׁש יּ דבּ קוּ  כּ די  וּ במצו וֹ ת, בּ תוֹ רה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְמעּט רים
ואּת ם ׁש כּ תוּ ב  הוּ א, בּ רוּ # בּ ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָתמיד
היּ וֹ ם. כּ לּ כם חיּ ים אֹלהיכם בּ ה' ◌ַ◌ֶ◌ְ◌3◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהדּ בקים
וֹלא לעוֹ לם. נזּ וֹ ק אינוֹ  בּ קוֹ נוֹ , הדּ בק ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוכל

מל  ׁש 0ני אלּ א לוֹ עוֹ ד, מלוּ ין ה0רת אכי ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
בּ שׂ מאל וֹ , ואחד בּ ימינוֹ  אחד ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָלאדם,

צא)ׁש כּ תוּ ב לּ #(תהלים יצ וּ ה מלאכיו כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
דּ רכי ל ׁש מר ; ׁש אם;בּ כל א לּ א עוֹ ד, וֹלא . ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

ׁש הּק דוֹ ׁש  כּ ביכ וֹ ל בּ מצוה, מצוּ י ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָּת מיד
ׁש נּ אמר  ׁש וֹ מר, ל וֹ  נעשׂ ה הוּ א קכא)בּ רוּ # (שם ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  עוֹ שׂ ה מה ׁש מר #. ?ה' ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ מעמידוֹ  בּ ימינוֹ , ההוֹ ל # מלא# ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵנוֹ טל
ה' ׁש נּ אמר  בּ מקוֹ מוֹ , עוֹ מד והוּ א ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו,
ׁש ה וּ א הּמ לא# ואוֹ תוֹ  ימינ#. יד  עד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִצלּ #
והּק דוֹ ׁש  האדם, אחרי מעמידוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִמ7מאל וֹ ,
האדם נמצא וּ מ7מאל. מיּ מין הוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָבּ רוּ #
אוֹ תוֹ . לה זּ יק יוּ כל  מי צדדיו, מכּ ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מר 
בּ ֹלא  מצוּ י  האדם יהא ׁש ֹּלא  צרי! כּ ן  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל
אחת  ׁש עה אפלּ וּ  מצווֹ ת וּ ב ֹלא .ת וֹ רה ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

מ בּ ח וּ ץ, ׁש וֹ מר וֹ  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ בית וֹ 
מבּ פנים. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהאדם

א ׁשרי - ורצ ֹון לב  ּומכּונים  ׁשּיֹודעים  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָא ּלה 
ּומזּמן  אליהם קרֹוב  ה ּקּב"ה ׁשהרי  ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻחלקם
מזּמן  הּוא  לֹו ׁשּקֹוראים ּבׁשעה ְְְְְִֶֶָָָָֻּכנגּדם

אצלם הּוא ּבצרה  ׁשהם ּבׁשעה ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָאליהם

וגו 'ּכ י  ואפלּ טה וּ  ח ׁש ק יד )בי  ח"ג:(צא, [זוהר ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

חקת  קפ"ד.)פ ' כּ אן ](דף  ׁש מעוֹ ן , רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ׁש יּ וֹ דע  מי כּ ל וּ ראה, בּ א דּ בר. לגלּ וֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי#
כּ ראוּ י , דּ ברים  וּ לסדּ ר כּ ראוּ י  מעשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלסדּ ר 
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את מעוֹ רר בּ ודּ אי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶזה

ׁש ּמ כ ׁש רים. עלי וֹ נים דּ ברים  (ואםלהמׁש י # ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌
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להם) יכשר  לא כּ #,לא, אם להם. הכׁש ר וֹלא .ְ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
וּ לס דּ ר מע שׂ ה לסדּ ר  י וֹ דעים הע וֹ לם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
ׁש יּ וֹ דעים הצּ דּ יקים חׁש יבוּ ת  מה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים,
לב  לכוּ ן ויוֹ דעים והּמ עשׂ ה, הדּ בר  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִעּק ר
י וֹ דעים ׁש ֹּלא האחרים מאלּ וּ  י וֹ תר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְורצ וֹ ן

כּ # ע ּק רכּ ל יוֹ דעים ׁש ֹּלא אלּ ה  אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌
וֹלא בּ עלמא סדּ וּ ר אלּ א זה, כּ ל  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ ע שׂ ה
ׁש אחר מׁש יכוּ ת  עליהם מוֹ ׁש כים ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵיוֹ תר,
בּ אויר, טס ׁש ֹּלא הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִכּ תפי 
וּ מכוּ נים ׁש יּ וֹ דעים ואלּ ה נקרא. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הׁש גּ חה
מ ּמ קוֹ ם בּ רכ וֹ ת מוֹ ציאים ורצוֹ ן, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵלב
הגּ זעים בּ כל ויוֹ צאים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה,
עד  כּ ראוּ י, יׁש ר  בּ דר# ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוה0ר ׁש ים
וׁש ם ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תבּ רכים
חלקם, אׁש רי ידם. על  מתבּ ר # ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ה אליהםׁש הרי  קרוֹ ב הוּ א בּ ר וּ # ּק דוֹ ׁש  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ה וּ א לוֹ  ׁש ּק וֹ ראים בּ ׁש עה כּ נגדּ ם. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְוּ מזּמ ן

ה וּ א בּ צרה ׁש הם בּ ׁש עה אליהם. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌3◌ְמזּמ ן
הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תם מכ בּ ד הוּ א ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאצלם.

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הבּ א. צא)וּ בע וֹ לם כּ י (תהלים ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש מי . ידע  כּ י אשׂ גּ בהוּ  ואפלּ טהוּ  חׁש ק ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִבי

ׁשם הינּו ּוׁשּתים ארּבעים - ב "י  ְְְִִִִֵַַַָּכ"י
מ"בקדֹוׁש ָ

וגו 'ּכ י  ואפלּ טהוּ  ח ׁש ק יד )בי  [זוהר:(צא, ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

קדמאה  תקונא  קל"ו:)חדש ל "ב ](דף 
בּ אר וּ  ועליה חכמה, ּפ ליאוֹ ת ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְנתיבוֹ ת
כּ ל  בּ ּה  וכלל בּ בּ ת, נגע הּק בּ לה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי 
האמיר וֹ ת ועשׂ ר והנּ תיב וֹ ת. ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אמרוֹ ת
ארבּ עים הן נתיב וֹ ת וּ ׁש ּת ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ ׁש ֹלׁש ים
ׁש ל  בּ ׁש יר מׁש ה בּ הם ׁש רמז ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים

ואפלּ טהוּ ּפ געים . חׁש ק ב'י  ב"י כּ 'י כּ "י . ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
יד  נקראת  ׁש בּ הם  וּ ׁש ּת ים. ארבּ עים -ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

יד החזקה  יד רמה.הגּ דוֹ לה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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גדולים נסים  לראות

השבת ליום שיר א)מזמור צב]:(צב, לפרק תהלים אחסר ,[שימוש לא  רועי ה ' נקמות , אל
קח לגדולה לעלות מסוגלים לתודה, מזמור ומלואה , הארץ לה' צרה, ביום ה' יענך 
ג"פ המזמורים אלו  עליה ואמור וגפנים, הדס בה ותן מיא יתה ומלא  חדשה  קדרה
צפון לצד לה ' והתפלל ופניך  גופך המים מאותן משח  ואח"כ המים, מאותן ותרחץ

נסים גדולים.ותראה

IIתהלים IIשימוש

ּומי ׁשּבת ׁשל זה ׁשירה  ּפרק ׁשבח  ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמפרׁש
ֲָאמרֹו

ה)ּב תמזמ וֹ ר ליוֹ ם א)ׁש יר  ח "ב:(צב, [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

תרומה  קל"ח.)פ' הזּ וֹ ](דף  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת 
ׁש גּ רׁש  בּ ׁש עה א וֹ תּה  אמר  הראׁש וֹ ן  ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם 

עדן  עליו ,מגּ ן והגנּ ה ׁש בּ ת וּ באר וּ הוּ באה . ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌
העוֹ לם מׁש בּ ח הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת את ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים,

יוֹ ם העליוֹ ן, הע וֹ לם את בו)הּת ח ּת וֹ ן  (שהכל ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
ׁש לּ וֹ . ׁש ה0לוֹ ם הּמ ל# ׁש בּ ת, כּ לּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌3◌ֶׁש הוּ א
אוֹ תוֹ , אמר מי כתוּ ב וֹלא ׁש יר, מזמוֹ ר  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוזהוּ 
העלי וֹ ן, היּ וֹ ם - ה0בּ ת ליוֹ ם ׁש בּ ארנוּ . ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
בּ ין  מה ׁש בּ ת. וזוֹ  ׁש בּ ת ז וֹ  העלי וֹ נה. ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַה0בּ ת

לזה ע זה  ׁש ל  ׁש בּ ת זוֹ  סתם ׁש בּ ת אלּ א רב ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
זה ׁש לּ מעלה. ׁש בּ ת ז וֹ  ה0בּ ת י וֹ ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַׁש בּ ת.

לילה. וזה לא)יוֹ ם י שׂ ראל (שמות  בני וׁש מרוּ  ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
נקבה. ׁש ל ס וֹ ד לילה, הרי  - ה0בּ ת (שםאת ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש ל כ ) ס וֹ ד י וֹ ם, הרי - ה0בּ ת יוֹ ם את ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָזכוֹ ר
ה 0בּ ת. ליוֹ ם ׁש יר מזמוֹ ר ולכן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָזכר.
הּת ח ּת וֹ ן  ׁש העוֹ לם מקוֹ מוֹ ת, בּ כ ּמ ה ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָוּ מצאנוּ 
אל  ויּ קרא  - זה כּ מוֹ  סתם , וּ בא ב0ם  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶעוֹ לה

וּ כמ וֹ  כד )מׁש ה, עלה(שמות  אמר  מׁש ה ואל ֶֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
בּ וֹ , עוֹ לה וֹלא נסּת ר ׁש ם כּ לּ ם ה'. (אלא)אל ֶ◌3◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

ואל (והכל ) עלי וֹ נה, דּ רגּ ה  בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

אוֹ ר ב0ם. עוֹ לה ֹלא הוּ א העליוֹ נה ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהדּ רגּ ה
ועל  ה0מׁש , בּ אוֹ ר בּ יּ וֹ ם עוֹ לה  ֹלא ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּמ נ וֹ רה
ּת ׁש בּ ח וֹ ת אלּ ה וכל ב0ם. עוֹ לה ֹלא  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶזה

כּ בוֹ ד ׁש היא תשבחת)ה0בּ ת , שהיא  השבת, (יום ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
ׁש אר כּ ל על עלי וֹ נה ּת ׁש בּ חת היא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַהיּ וֹ ם,

שבת,ה יּ מים. של בתקון התקינו התשבחות  אלו (וכל ַ◌ָ◌ִ◌
קדושים מקומות עליונות, בעטרות להתעטר  עולה שהיא

הימים) שאר  כל .על 

הׁשּבת לי ֹום - הּׁשּבת לי ֹום ׁשיר ְְְִִַַַַָָמזמֹור
ַָמּמׁש

ה)ּב תמזמוֹ ר  ליוֹ ם  א)ׁש יר ח"ג:(צב, [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

מות  אחרי ע"ט:)פ' רבּ י ](דף  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
כּ תוּ ב  סו)ׁש מעוֹ ן, חדׁש (ישעיה מדּ י והיה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌

זה ׁש קוּ ל  לּמ ה בּ ׁש בּ ּת וֹ . ׁש בּ ת וּ מדּ י  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ חדׁש וֹ 
זהבּ זה עוֹ לה. אחת בּ דרגּ ה הכּ ל אלּ א ? ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ֹלא זה עם זה ׁש ל  ושׂ מחה זה, עם ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמזדּ וּ ג
הּק ד וֹ ׁש , העּת יק כּ ׁש ּמ ת גּ לּ ה אלּ א ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת,

כּ תוּ ב וׁש נינוּ , ה כּ ל. חדות זוֹ הי (תהליםאז ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌
ה0בּ תצב ) ליוֹ ם ה0בּ ת, ליוֹ ם ׁש יר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמזמ וֹ ר

הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ּמ ׁש בּ ח  ה0בח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַמּמ ׁש .
מ ּת וֹ ספת. וּ נׁש מה שׂ מחה, נמצאת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲאזי

יז דּ ּמ ן. והזּ וּ וּ ג התגּ לּ ה, העּת יק ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

IIתהלים IIזוהר 
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וא ֹומר מׁשּבח  ה ּׁשביעי ְְְְִִֵֵַַַויֹום 

ה)ּב תמזמוֹ ר ליוֹ ם א)ׁש יר  חדש:(צב , [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

בראשית כב.)פ' יהוּ דה](דף  רב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר
על  הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  יׁש ב ֹלא רב, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ויׁש ב  ונתעלּ ה ׁש בּ ת ׁש בּ א עד כב וֹ דוֹ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִכּ ּס א
קדם והרי  י וֹ סי, רבּ י  ל וֹ  אמר כּ סאוֹ . ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעל
אמר ויהיה. הוה  היה י ׁש ב העוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא
כּ ּס א ׁש על לנ וּ  מׁש מיע אם יהוּ דה , ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
עד  ׁש נינוּ , כּ # אלּ א ֹלא. - הוּ א מּמ ׁש  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְכבוֹ ד וֹ 
את ׁש יּ קלּ ס מי  היה ֹלא העוֹ לם נברא ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

ׁש בּ ר כּ יון אוֹ תוֹ . ויכּ יר הוּ א בּ רוּ # אהּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הּק ד ׁש , וח יּ וֹ ת הּמ לאכים בּ רא ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָעוֹ למוֹ ,
וכלּ ם האדם, את וּ ברא צבאם, וכל ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
ֹלא ועדין  וּ לפארוֹ . ליוֹ צרם לׁש בּ ח ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָמוּ כנים
ׁש בּ ת ׁש נּ כנס עד  לפניו, וׁש בח פאר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהיה
העליוֹ נים וּ ׁש בחה  רנּ ה וּ פצחוּ  כלּ ם, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְוׁש קטוּ 
כבוֹ ד וֹ . כּ ּס א על יׁש ב  ואז ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת ח ּת וֹ נים,
כּ בוֹ דוֹ  את ׁש יּ כּ יר מי היה אזי  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,

יה וּ דה,(בוראו) ר בּ י  ואמר  לכבוֹ דוֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִויׁש בּ ח 
בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  לפני וק לּ וּ ס ׁש בח ל # ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵאין
העליוֹ נים ׁש בּ ת ׁש ל ׁש בחוֹ  כּ מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א
ואפלּ וּ  כּ אחד, לוֹ  מׁש בּ חים כּ לּ ם  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים
זהוּ  לוֹ , מׁש בּ ח מ ּמ ׁש  ה0בּ ת ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶיוֹ מוֹ 

לב )ׁש כּ תוּ ב ה 0בּ ת.(תהלים ליוֹ ם ׁש יר מזמוֹ ר  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

ידעּתי! לא  ואני הּתׁשּובה  ּכח  וחזק ּגדל ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹזה ּו
ּפתח לֹו ּולה ֹוד ֹות לרּבֹונ ֹו ל ׁשּבח  ְְְְִִִֵַַַָהתחיל
להֹוד ֹות טֹוב  הּׁשּבת לי ֹום ׁשיר מזמֹור ְְְְִִַַַָָואמר

וגו'ט וֹ ב ליהוה  ב )להד וֹ ת פ ':(צב, ח "א  [זוהר ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌

נד:)בראשית  גּ דוֹ ל ](דף קין ׁש אמר ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  מחל מ נּ שׂ וֹ א, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲעוֹ ני 

בּ התחלה עליו ׁש גּ זר מ0וּ ם מענׁש וֹ . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲחצי
נׁש אר ועכׁש ו בארץ, ּת היה ונד  נע  לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
מ לּ פני  קין  ויּ צא ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ לבדּ וֹ . ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ נוֹ ד
היה ה' מלּ פני  ׁש כּ ׁש יּ צא כּ ל וֹ מר, וגו'. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְה'
ועוֹ ד  נע. וֹלא בּ ארץ נד  להיוֹ ת ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
לוֹ  אמר  ה', מ לּ פני קין  כּ ׁש יּ צא ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָאמרוּ ,

דּ ינ# על נּ ע שׂ ה מה בּ ני , לוֹ אדם: אמר ? ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לי  ׁש ּמ חל התבּ 7רּת י כּ בר אבּ א, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַקין:
לוֹ : אמר בּ לבדּ וֹ . בּ נוֹ ד הוּ א בּ ר וּ # ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ה וּ א ׁש חטאתי היא# מ0וּ ם לוֹ : אמר ? ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
אדם: אמר  לפניו. גּ דלוהוֹ דיתי זהוּ  וכי ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌

ידע ּת י ֹלא ואני הּת ׁש וּ בה  כּ ח !?וחזק ְ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ל וֹ  וּ להוֹ ד וֹ ת  לרבּ וֹ נוֹ  ל ׁש בּ ח ּפ תחהתחיל . ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

צב )ואמר  ה0בּ ת(תהלים ליוֹ ם ׁש יר מזמוֹ ר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌
לׁש בּ ח טוֹ ב כּ ל וֹ מר , לה'. להוֹ דוֹ ת  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְטוֹ ב

וּ להתודּ  הוּ א.ולׁש וּ ב  בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני וֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
התוספתא. כאן עד 

בראׁשית. מעׂשה  זה - ה' מעׂשיְך ּגדלּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָמה 
תֹורה סתרי  א ּלּו - מח ׁשבתי ְך עמקּו ְְְְְִֵֵֶַָָֹמאד

וגו'טוֹ ב ליהוה ב )להדוֹ ת פ ':(צב , חדש [זוהר ְ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌

יא :)בראשית  כּ תוּ ב ](דף  אמר, לוי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י 
צב ) עמקוּ (תהלים  מאד  ה ' מעשׂ י! גּ דל וּ  ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַמה

זהמחׁש בתי! - ה' מעשׂ י# גּ דל וּ  מה . ַ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל מע שׂ יו ׁש הם בראׁש ית, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ה
אלּ וּ  - מחׁש בתי# עמק וּ  מאד הוּ א. ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָבּ רוּ #

תוֹ רה. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִסתרי

ּבּלילֹות ואמּונתָך חסּדָך ּבּבקר ְְְֱִֵֶֶֶַַַַָֹלה ּגיד 

וגו 'ואמוּ נת 2 ג)ּב לּ ילוֹ ת פ ':(צב , ח "א  [זוהר ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

לו.)בראשית  מ ּפ רי וֹ ,](דף  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַוּת ּק ח

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�הבּ כנּ וֹ ר: שׂ ּמ חּת ני ארנּ ן:�כּ י ידי% בּ מעשׂ י גּ דלוּ ובּ פעל% מה §¦¦¦©§©¦§Ÿ̈§¨¢¤§©£¥¨¤£©¥©¨§
יהו� מחׁש בתי%:�מעשׂ י% עמקוּ  יביןזמאד ֹלא וּ כסיל ידע ֹלא בּ ער איׁש  ©£¤§Ÿ̈§Ÿ¨§©§§Ÿ¤¦©©¥¨§¦¨¦

וגרמ וּ  לוֹ , ונתנה ענבים  ׁש ּס חטה ׁש נינוּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲהרי 
ׁש וֹ רה בּ וֹ  זה אילן ׁש הרי העוֹ לם. לכל ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמות
בּ לּ ילה. ׁש 0וֹ לט  אילן  והוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות ,
טוֹ עמים העוֹ לם בּ ני  כּ ל ׁש וֹ לטת, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש היא

אוֹ  אלּ א מות. האמ וּ נהטעם בּ ני תם  ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌
בּ פּק ד וֹ ן. נפׁש ם לּה  ונ וֹ תנים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ימים
הנּ פׁש וֹ ת חוֹ זרוֹ ת בּ פ ּק דוֹ ן, ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בגלל 

זה ועל  צב )למקוֹ מם, ואמוּ נת!(תהלים ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌
כּ ת וּ ב.בּ לּ ילוֹ ת  ַ◌ֵ◌ָ◌

א ֹותם והעלה  ׁשנים ׁשבעים מאדם ְְְְֱִִִֵֶָָָָָָוגרעּו
לדוד ְְִַָָָהּקּב"ה

וגו'ּכ י ּב פעל2 יהוה ה)שׂ ּמ חּת ני [זוהר:(צב, ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌

בראשית  פ' נה .)ח "א  ּת וֹ לדת](דף ספר ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶזה
הראה יצחק, רבּ י  אמר לדמ יּ וֹ תיו. - ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם
כּ ל  ׁש ל דּ מ יּ וֹ ת לאדם  הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
חכמי  וכל לעוֹ לם, ׁש יּ בא וּ  דּ וֹ רוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תם
על  לעמד  ׁש עתידים העוֹ לם וּ מלכי ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ישׂ ראלי שׂ ראל  מל! דּ וד את לראוֹ ת הגּ יע . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לוֹ , אמר  וּ מת. ׁש לּ י [אמר]ׁש נּ וֹ לד  מה0נים ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

וגרעוּ [אוסיף] ׁש נים. ׁש בעים לוֹ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַאלוה
הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם והעלה ׁש נים ׁש בעים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵמאדם
ואמר, דּ וד ׁש בּ ח זה ועל  לדוד. הוּ א ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ #

צב ) בּ מעשׂ י(תהלים בּ פעל! ה' שׂ ּמ חּת ני  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִכּ י
ארנּ ן  בּ ע וֹ לםידי! חדוה  לי  גרם מי ?[הזה]. ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל  פעלוֹ  ׁש הוּ א הראׁש וֹ ן אדם זהוּ  ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֳ◌ָּפ על#,
בּ שׂ ר ׁש ל פעל וֹ  וֹלא הוּ א, בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ידיו מע שׂ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָודם,
ׁש בעים אוֹ תם גּ רעוּ  זה ועל אדם. מבּ ני  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

מא מאדם להתקיּ םׁש נים לוֹ  ׁש היוּ  ׁש נים לף ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ ל  הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  והראה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם.

רבּ י  ׁש ל לד וֹ ר וֹ  ׁש הגּ יע עד ודוֹ ר, דּ וֹ ר  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַחכמי
ראה ושׂ מח. ׁש לּ וֹ  תוֹ רה וראה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעקיבא,

ואמר , ּפ תח והתעצּ ב. קלט )מיתתוֹ  (תהלים ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ראׁש יהם. עצמוּ  מה אל רעי # יּ קרוּ  מה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְולי 

ׁשּלא העֹולם ּבני  אֹותם ט ּפׁשים  ְְִִֵֶַָָָָֹּכּמה
מס ּתּכלים ולא  יֹודעים  ולא  ְְְְְְִִִִִַַֹֹמׁשּגיחים 
עֹומדים הם מה על  הּקּב"ה  ּדרכי את ְְִֵֵֶַַַַַַָָָלדעת
ט ּפׁשּותם , לדעת? א ֹותם  מעּכב מי ְְִִֵַַַָָָָָּבעֹולם

ּבּתֹורה עֹוסקים לא ְִִַָֹּכי 

ידע אי ׁש  ֹלא ז)ּב ער  אחרי:(צב , פ' ח "ג  [זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

ע "ה :)מות  רבּ י ](דף היה אחרת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ פעם
לעירוֹ , נכנס ׁש מע וֹ ן, ר בּ י אל הוֹ ל# ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַאבּ א

ודוֹ רׁש  יוֹ ׁש ב  ׁש היה אוֹ תוֹ  צב )מצא (תהלים ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
זּ את. את יבין ֹלא וּ כסיל  ידע  ֹלא בּ ער ֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִאיׁש 

ידע  ֹלא בּ ער אוֹ תםאיׁש  טּפ ׁש ים כּ ּמ ה וגו', ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
י וֹ דעים וֹלא מׁש גּ יחים ׁש ֹּלא  העוֹ לם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבּ ני
הּק דוֹ ׁש  דּ רכי  את לדעת מסּת כּ לים ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
מי  בּ ע וֹ לם, עוֹ מדים הם מה על  ה וּ א  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָבּ רוּ #

לדעת אוֹ תם ֹלאמעכּ ב  כּ י טּפ ׁש וּ תם, ? ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ ּת וֹ רה, עוֹ סקים ׁש אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ סקים
הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  דּ רכי את י וֹ דעים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָהיוּ 

זּ את  את יבין  ֹלא וֹלאוּ כסיל מתבּ וֹ נן ׁש ֹּלא , ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
בּ עוֹ לם. זּ את ׁש ל  ההנהגוֹ ת גב )יוֹ דע על (שאף ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌

דּ יניה את ור וֹ אים בּ דיניו העוֹ לם את  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש דּ ן
ׁש הם אדם לבני ׁש ּמ גּ יעים הזּ וֹ  זּ את ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ֶׁש ל
החיּ בים הרׁש עים על מגּ יעים  וֹלא  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים,

ׁש כּ תוּ ב הּת וֹ רה, דּ ברי על בּ פרוֹ ח ׁש עוֹ ברים ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
עשׂ ב כּ מוֹ  הזּ הרׁש עים העוֹ לם ׁש את  וגו'. ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ֹלא והדּ ינים צדדיו, בּ כל  א וֹ ת וֹ  יוֹ רׁש ים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵהם
ואלמלא הזּ ה . בּ עוֹ לם אליהם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַמגּ יעים
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זאת: עד:חאת עדי לה$מדם און ּפ עלי כּ ל ויּ ציצוּ  עשׂ ב כּ מוֹ  רׁש עים בּ פרח ¤Ÿ¦§Ÿ©§¨¦§¥¤©¨¦¨Ÿ£¥¨¤§¦¨§¨£¥©
יהו�ט לעלם מרוֹ ם יהו�י:�ואּת ה איבי% הנּ ה איבי%�כּ י הנּ ה כּ י §©¨¨§Ÿ¨§Ÿ̈¦¦¥Ÿ§¤§Ÿ̈¦¦¥Ÿ§¤

און: ּפ עלי כּ ל יתּפ רדוּ  רענן:יאיאבדוּ  ׁש מן בּ  בּ ֹּלתי קרני כּ ראים וּת בּ טיבוּת רם Ÿ¥¦§¨§¨Ÿ£¥¨¤©¨¤¦§¥©§¦©¦§¤¤©£¨©©¥

בּ קּ מים ׁש וּ רי בּ  אזני:עיני ּת ׁש מענה מרעים כּ ארזיגעלי יפרח כּ ּת מר צדּ יק ¥¦§¨©¨¦¨©§¥¦¦§©§¨¨§¨©¦©¨¨¦§¨§¤¤

ֹלא ה כּ תוּ ב, בּ ס וֹ ף אוֹ תוֹ  הוֹ דיע הּמ ל# ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ וד 
ׁש כּ תוּ ב י וֹ דעים, עדהיינוּ  עדי ,לה-מדם ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌

עפר וׁש יּ היוּ  העוֹ לם, מא וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מידם
ׁש כּ תוּ ב הצּ דּ יקים, רגלי ג )ּת חת (מלאכי  ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

כּ ּפ וֹ ת ּת חת אפר  יהיוּ  כּ י רׁש עים ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְועּס וֹ תם
◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַרגליכם.

ּברּוְך ׁשהּקד ֹוׁש על ּבזה  אחר ס ֹוד  י ׁש ֵֵֶֶַַַָָָעֹוד
הּזה ּבע ֹולם הרׁשעים עם רגזֹו מארי ְך ְְֲִִִֶַַָָָָָהּוא

עשׂ בבּ פרח ּכ מוֹ  ח)רׁש עים ח "ב:(צב, [זוהר ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

פקודי רכ "ג :)פ' ואמר ,](דף (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כּ לצב ) ויּ ציצוּ  עשׂ ב  כּ מוֹ  ר ׁש עים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִבּ פרח

עד עדי לה-מדם און הזּ הּפ עלי הּפ ס וּ ק . ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
רׁש עים בּ פרח  וּ ראה, בּ א אבל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ הוּ .
בּ ארץ  בּ יבׁש  ׁש הוּ א הזּ ה כּ עשׂ ב עשׂ ב, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 
ּפ וֹ רח, הוּ א מים בּ וֹ  כּ ׁש 0וֹ רים  יב ׁש , ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוהוּ א
ׁש צּ ץ  קצוּ ץ הזּ ה וּ כאילן ּפ וֹ רח. יב ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ְואוֹ תוֹ 
לצד  ּפ אר וֹ ת אוֹ תם א לּ א מעלה וֹלא ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵמחד ׁש ,
ׁש עוֹ לים, ענפים ׁש הם זה, וּ לצד  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶזה
ׁש היה כּ פי  אילן עוֹ לה ֹלא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ לעוֹ למים
לה0מדם זה וכל אילן, להי וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה

וּ מהכּ ל . מה0רׁש ים  לעקרם עד, ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲעדי

בּ ר וּ #עוֹ ד ׁש הּק ד וֹ ׁש  על בּ זה , אחר סוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵיׁש 
בּ עוֹ לם הרׁש עים עם רגזוֹ  מארי# ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַהוּ א
ׁש ל  חלק הוּ א הזּ ה ׁש העוֹ לם מ0וּ ם  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה,
צד  הוּ א הבּ א והעוֹ לם  האחר , ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהצּ ד
ׁש הצּ דּ יקים הצּ דּ יקים, חלק והוּ א ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַהּק ד0ה.
וּ ׁש ני  ר בּ וֹ נם . ׁש ל הכּ ב וֹ ד בּ עטרת בוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִיהיוּ 

צד  זה זה. כּ נגד  זה עוֹ מדים הלּ לוּ  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים
עוֹ מד  זה ׁש ּט מא. האחר  הצּ ד וזה ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַהּק ד0ה,
זה והכּ ל לר ׁש עים. ע וֹ מד וזה ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים ,
חלק  להם ׁש אין הצּ דּ יקים אׁש רי זה. ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

הבּ א. בּ ע וֹ לם אלּ א הזּ ה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

עד עֹולה לא  אֹות ֹו ׁשּגֹוזרים ּכיון ּתמר ְִֵֶֶַַָָָֹמה 
מן  ׁשאבד  ּכיון צ ּדיק ּכְך אף  - רב  ְִִֵֶַַַַַָָָזמן
רב זמן עד ּתח ּתיו אחר עֹולה  לא  ְְֵֶַַַַַָָָֹהעֹולם

יפרחצדּ יק  יג)ּכ ּת מר לך :(צב, פ ' ח"א  [זוהר ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

פב.)לך ואמר,](דף  ּפ תח יצחק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
צ דּ יק  הּק י ׁש  מה מּפ ני יפרח, כּ ּת מר ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַצדּ יק

ֹלאלתמר אוֹ תוֹ  ׁש גּ וֹ זרים כּ יון ּת מר מה ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
כּ יון  צדּ יק, כּ # אף - רב זמן עד  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶעוֹ לה
ּת חּת יו  אחר עוֹ לה ֹלא הע וֹ לם, מן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אבד
כּ # אף  - י שׂ גּ ה בּ לּ בנוֹ ן כּ ארז רב . זמן  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַעד
אלּ א עוֹ לה ֹלא ּת מר  מה - יפרח כּ ּת מר ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַגּ ם.
אלּ א עוֹ לה ֹלא  ה צּ דּ יק  כּ # אף  וּ נקבה, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָזכר
צדּ קת, והנּ קבה צדּ יק הזּ כר  וּ נקבה. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָזכר

ושׂ רה. ׁש אברהם יכּ מוֹ  בּ לּ בנ וֹ ן -שׂ גּ ה כּ ארז ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
והכּ ל  הכּ ל על  עליוֹ ן  בּ לּ בנוֹ ן הארז ֹ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָמה 
עליוֹ ן  הוּ א הצּ דּ יק כּ # אף - ּת חּת יו ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְיוֹ ׁש בים
והעוֹ לם ּת חּת יו. יוֹ ׁש בים והכּ ל  הכּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַעל
ׁש כּ תוּ ב  אחד, צ דּ יק  על אלּ א עוֹ מד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵאינוֹ 

י) העוֹ לם(משלי  ועליו עוֹ לם . יסוֹ ד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוצדּ יק
רבּ י  נׁש ּת ל. ועליו נסמ#, וּ בגללוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵעוֹ מד,
ׁש בעה ׁש על ׁש נינוּ  והרי אמר, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה

כּ כּ תוּ ב עוֹ מד , העוֹ לם ט )עּמ וּ דים חצבה(שם ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
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ישׂ גּ ה: יהו�ידבּ לּ בנוֹ ן בּ בית אֹלהינוּ �ׁש תוּ לים יפריחוּ :'בּ חצרוֹ ת ©§¨¦§¤§¦§¥§Ÿ̈§©§¡¥©§¦
יהיוּ :טו ורעננּ ים ׁש נים דּ  בּ שׂ יבה ינוּ בוּ ן יהו�טזעוֹ ד יׁש ר כּ י צוּ רי�להגּ יד §§¥¨§¥¦§©£©¦¦§§©¦¦¨¨§Ÿ̈¦

בּ וֹ :(עלתה)וֹלא עולתה §©§¨¨

ה וּ א כּ # יוֹ סי, רבּ י לוֹ  אמר  ׁש בעה. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַעּמ וּ דיה
אבל הם[כאן]ודּ אי, בּ 0ביעי האחרים כּ ל ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

וה וּ א העוֹ לם, ׁש ל סמ# ׁש הוּ א ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְעוֹ מדים,
מׁש קה וזה  העולם]צ דּ יק , את[את  וּ מרוה ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

הכל]העוֹ לם כּ תוּ ב [מן ועליו לכּ ל , (ישעיהוזן ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מעלליהםג ) פרי כּ י טוֹ ב כּ י צדּ יק ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִאמרוּ 

וכתוּ ב קמה)יאכל וּ , לכּ ל (תהלים ה' טוֹ ב ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֹ
יצחק, רבּ י  אמר מעשׂ יו. כּ ל על  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְורחמיו

כּ תוּ ב ב )הרי  מעדן (בראשית יצא ונהר  ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש העוֹ לם העּמ וּ ד הוּ א זה הגּ ן. את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש קוֹ ת

לגּ ן מ ׁש קה וה וּ א  עליו וה גּ ן [העדן]עוֹ מד , ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וכל  פר וֹ ת . עוֹ שׂ ה וּ מּמ נּ וּ  מּמ נּ וּ , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִנׁש קה
ׁש ל  הּק יּ וּ ם והם בּ עוֹ לם ּפ וֹ רחים ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַהּפ ר וֹ ת 

הּת וֹ רה. ׁש ל ה ּק יּ וּ ם הם העוֹ לם, ?וּ מי ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ׁש ל מע שׂ יו ּפ רי  ׁש הם ה צּ דּ יקים ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מוֹ ת

הוּ א  בּ ר וּ ! לילההּק ד וֹ ׁש  בּ כל  כּ # וּ מ 0וּ ם . ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ כׁש נּ חלק  עוֹ לוֹ ת. הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְולילה
העדן  לגן בּ א  הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,

בּ מי  בּ הם. יוֹ סי ,להׁש ּת ע ׁש ע ר בּ י אמר  ? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ההוּ א, בּ עוֹ לם ׁש ּמ דוֹ רם א וֹ תם בּ ין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌3◌ְבּ כלּ ם .
הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ מדוֹ רם ׁש יּ וֹ ׁש בים אוֹ תם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵוּ בין 
בּ חצוֹ ת הוּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  מׁש ּת עׁש ע ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְבּ כלּ ם 

◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה.

הּמׁשיח מל ְך ׁשל  לזמ ּנֹו - ה' ּבבית  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשת ּולים

יפרחצ דּ יק יג)ּכ ּת מר פ ':(צב, ח "ג [זוהר ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ט"ז .)ויקרא  יוֹ ׁש ב ](דף  היה אבּ א ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י 
בּ נוֹ . אלעזר  ר בּ י  נכנס ׁש מע וֹ ן. רבּ י ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

כתוּ ב ׁש מעוֹ ן, רבּ י צב )אמר  צדּ יק (תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

יפרח  זּ הכּ ּת מר  מה כּ ּת מר , צדּ יק וגו '. ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
העוֹ לם,כּ ּת מר ׁש ל האילנוֹ ת מכּ ל ׁש הרי ? ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש עוֹ לה תמר כּ מוֹ  לפרח ׁש ּמ תעכּ ב מי ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵאין
כּ ּת מר הּט עם מה  ׁש נים. אלּ אלׁש בעים ? ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

כּ לּ ם החברים  מעיד, ׁש הכּ תוּ ב גּ ב  על ◌ָ◌3◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף
יפרח, כּ ּת מר צדּ יק אבל  לגלּ וֹ ת. רוֹ צים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵאין
ׁש בה ֹלא ׁש הרי בּ בל , גּ לוּ ת  על  נאמר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶזה
ׁש נה. ׁש בעים לסוֹ ף  אלּ א למק וֹ מ ּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה

ׁש כּ תוּ ב  כט )זהוּ  לבבל (ירמיה  מֹלאת לפי  כּ י ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
צ דּ יק  וזה וּ  אתכם. אפקד ׁש נה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
ל ׁש בעים וּ נקבה זכר ׁש עוֹ לה יפרח, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּת מר 
זהוּ  ה וּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  זה - צדּ יק ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָׁש נה.

יא)ׁש כּ תוּ ב אהב.(תהלים  צדקות ה ' צדּ יק כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ה)וכתוּ ב וכתוּ ב(שמות הצּ דּ יק. ג )ה' (ישעיה ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ט וֹ ב. כּ י  צדּ יק ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִאמרוּ 

ארז ּכ ארז  זּ ה מה ישׂ גּ ה. זהבּ לּ בנוֹ ן ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
בּ חוּ ר ׁש כּ תוּ ב  הוּ א, בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

השלם)כּ ארזים. יעקב  של כסא על  בּ לּ בנוֹ ן (שיושב  ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש לּ מעלה, העדן  וזהוּ  ודּ אי , בּ לּ בנוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִישׂ גּ ה,

כּ תוּ ב סד )ׁש עליו אֹלהים(שם ראתה ֹלא עין ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
עליוֹ ן  מקוֹ ם  בּ אוֹ ת וֹ  ה זּ ה והארז ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָזוּ לת#.
כּ מ וֹ  הוּ א האחרוֹ נה בּ גּ לוּ ת וזה ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִישׂ גּ ה.
וּ מ0עה לעלוֹ ת. ׁש ּמ תעכּ ב ה זּ ה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהארז
י וֹ ם, הוּ א בּ קיּ וּ מוֹ  ׁש עוֹ מד עד  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש עוֹ לה
בּ אוֹ ר צל  ׁש עוֹ שׂ ה עד  האחר  היּ וֹ ם ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוּ תחלּ ת
ׁש ל  בּ עדּ וּ ן אלּ א עוֹ לה ֹלא והארז ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהיּ וֹ ם.

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  כד )הּמ ים, עלי (במדבר  כּ ארזים ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌
יוֹ צא ׁש ּמ 0ם ישׂ גּ ה . בּ לּ בנוֹ ן ארז כּ # ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָמים.

IIתהלים IIזוהר 
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זה וארז להׁש קוֹ ת. הּמ ים  ׁש ל והנּ הר ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ עין
ׁש כּ תוּ ב הוּ א, בּ רוּ # ה)הּק ד וֹ ׁש  בּ חוּ ר(שיר  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ה'כּ ארזים. בּ בית מל#ׁש ת וּ לים ׁש ל לזמנּ וֹ  - ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

יפריחוּ הּמ ׁש יח. אֹלהינ וּ  בּ תחיּ תבּ חצרוֹ ת - ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
בּ שׂ יבה הּמ תים. ינוּ ב וּ ן יוֹ םע וֹ ד  בּ אוֹ תוֹ  - ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

חרב. יּמ צא יהיוּ ׁש הע וֹ לם ורענ נּ ים דּ ׁש נים ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב לאחר  סו)- החדׁש ים(ישעיה ה0מים ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

ואז, החדׁש ה. קד )והארץ ה'(תהלים  ישׂ מח ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
ל ּמ ה כּ # וכל  כּ תוּ ב. צב )?בּ מעשׂ יו  (תהלים  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ וֹ  עולתה ו ֹלא צוּ רי ה' יׁש ר  כּ י  .להגּ יד  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יהו��יהו�אצג לבׁש  לבׁש  גּ אוּ ת ּת כּ וֹ ן�מל� אף התאזּ ר עז §Ÿ̈¨¨¥¨¥¨¥§Ÿ̈Ÿ¦§©¨©¦
ּת ּמ וֹ ט: בּ ל אּת ה:בּת בל מעוֹ לם מאז כּ סא% יהו�ג נכוֹ ן נהרוֹ ת נשׂ אוּ  ¥¥©¦¨¦§£¥¨¥¨¨¨¨§§¨§Ÿ̈

דינו  בעל לנצח 

לבש גאות מלך א)ה ' צג]:(צג , לפרק תהלים דינו .[שימוש בעל לנצח  לאמרו טוב

IIתהלים IIשימוש

אז סיני הר על ּתֹורה  י ׂשראל ׁשּקּבל ּו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכיון 
וארץ ׁשמים והתקּימּו הע ֹולם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָהת ּבּׂשם 

וגו 'ה' לבׁש  גּ אוּ ת א)מל  פ ':(צג, ח "ב [זוהר ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

צ"ד.)יתרו ּת וֹ רה](דף י שׂ ראל  ׁש ּק בּ לוּ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
והתקיּ מ וּ  העוֹ לם, התבּ 7ם  אז סיני, הר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַעל
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ונוֹ דע וארץ, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
הכּ ל . על בּ כבוֹ דוֹ  והתעלּ ה וּ מּט ה, ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה

כּ תוּ ב, יוֹ ם אוֹ תוֹ  צג )ועל מל#(תהלים  ה' ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
עז  ואין התאזּ ר . עז ה' לבׁש  לבׁש  ֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵגּ אוּ ת

ׁש נּ אמר ּת וֹ רה, כט )אלּ א יּת ן (שם לע ּמ וֹ  עז  ה' ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
לעוֹ לם ה' בּ רוּ # ב 0לוֹ ם. עּמ וֹ  את  יבר# ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְה'

ואמן. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָאמן

וא"ו ׁשהם - מּדֹות לי"ג  אב  ְְִֵֵֶָּבגי "א

וגו'נשׂ אוּ  ק וֹ לם נהרוֹ ת נשׂ אוּ  ה' נהרוֹ ת ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ג) תנינא :(צג, ספרא  חדש קי"ח.)[זוהר ](דף

לי שׂ ראל  ּת היה ּת וֹ רה האחרוֹ נה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַוּ בגּ אלּ ה
הנּ אמן, הר וֹ עה  בּ #, ׁש נּ אמר ׁש ה יּ ם, ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

בּ סוֹ 'ף (שם) היאר . שׂ פת על  בּ ּס וּ ף ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַו ּת שׂ ם
בּ # נאמר גּ אלּ ה, ׁש ל דּ רגּ ה ימים, ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָפ"ו
אוֹ ר ׁש הוּ א היאר , שׂ פת על  בּ ּס וּ ף ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַוּת שׂ ם
ה0כינה. שׂ פתוֹ  האמצעי . הע ּמ וּ ד  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
יוֹ צא וֹ ת ׁש הי וּ  הּט ּפ וֹ ת א לּ וּ  הזּ מן ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
בּ הם נאמר  הלכוֹ ת, ּפ סקי ׁש הן ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵמה ּס לע,

צג ) ׁש הן (תהלים ט ּפ וֹ ת ׁש ּת י  ה'. נהר וֹ ת  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָנשׂ אוּ 
נהרוֹ ת. ונע שׂ ים ווי "ם ׁש ני  עם ע וֹ לוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵצר"י ,

ס גּ וֹ לּת א, ׁש היא העליוֹ נה, הנּ קדּ ה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואוֹ תּה 
בּ איזה ועליּ תוֹ  כּ נפיהם. על ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתעלּ תה

ה וּ א אבּ אמקוֹ ם הם נהרוֹ ת ׁש ני אלּ וּ  אלּ א ? ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
טּפ וֹ ת, נקראוּ  הּמ ל# ׁש ל הבּ ת מצּ ד  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְואּמ א .

ויּ יצר , בּ הם כו)ׁש נּ אמר ה'(ישעיה בּ י ּה  כּ י  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
דּ ּק ים. עוֹ למ וֹ ת  ׁש ני  ציּ ר  עוֹ למים. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָצוּ ר
מּמ ּט ה הם הּמ ל# בּ ת ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת
נקראוּ  האמצעי הע ּמ וּ ד מצּ ד ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.

למי  נהרוֹ ת. נשׂ אוּ  זה וּ מ0וּ ם  ?נהר וֹ ת , ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
על  כּ ת "ר אוֹ תוֹ  מעלים  סגּ וֹ לּת א, ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תּה 
ס גּ וֹ לּת א, כּ וֹ לל להי וֹ ת י  י  י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַגּ בּ יהם

כּ תרוּ מ ׁש הם כתרים, בּ ׁש ֹלׁש ה בּ וֹ  תעּט רת ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
גּ בּ יהן. על ּת וֹ רה וכתר מלכוּ ת, וכתר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְכּ הנּ ה
יוֹ די"ם וׁש ֹלׁש  ו'ו'ו ' נהרוֹ ת ׁש ֹלׁש ה  הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוכ#
תבוֹ ת ראׁש י בּ ׁש ֹלׁש ה  רמוּ זים ווי"ם ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוׁש ֹלׁש 
אבּ א ׁש הם  ׁש נים ו'יּ ט. ו 'יּ בא ו'יּ ּס ע ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם

כּ נפיהם. על כּ תר מעלים ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְואּמ א 

גּ בוּ רה,נשׂ אוּ  חסד  הם ק וֹ לם. נהרוֹ ת ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
קוֹ לם. נהרוֹ ת נשׂ אוּ  נאמר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

קוֹ לם ׁש ל מי  הּס וֹ ד וזה האמצעי, העּמ וּ ד ? ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ֹלׁש  כּ וֹ ללת ה0ל ׁש לת למעלה. ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌3ׁש וּ רק
האמצעי , העּמ וּ ד ׁש ל  אחד בּ ק0וּ ר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌3◌ְנקדּ וֹ ת

נאמר ב )ׁש עליו שׂ וֹ רק (ירמיה נטעּת י# ואנכי  ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
אמת . זרע  דּ כים כּ ֹּלה נהרוֹ ת נצחי שׂ אוּ  הם , 3◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

והם ישׂ א וּ , אלּ א נשׂ אוּ , כתוּ ב ֹלא ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהוֹ ד.
היא ה0כינה, מצּ ד נקדּ ה ׁש היא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶסגּ וֹ ל,
רגלים, ּת חת ׁש כינה ׁש צּ דּ יק למּט ה, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְנקדּ ה
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דּ כים:� נהרוֹ ת ישׂ אוּ  קוֹ לם נהרוֹ ת אדּ יריםד נשׂ אוּ  רבּ ים מים מקּ לוֹ ת ¨§§¨¨¦§§¨¨§¨¦Ÿ©¦©¦©¦¦
יהו� בּ ּמ רוֹ ם אדּ יר ים קדׁש ה:�מׁש בּ רי נאוה לבית% מאד נאמנוּ  עדתי% ¦§§¥¨©¦©¨§Ÿ̈¥Ÿ¤¤¤§§Ÿ§¥§©£¨Ÿ¤

ימים:�יהו� לאר� §Ÿ̈§Ÿ¤¨¦

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  צפוֹ ן. יר כּ תי  מח)ׁש הם (תהלים ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
כּ ׁש היא וגו'. הארץ כּ ל משׂ וֹ שׂ  נוֹ ף ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְיפה
ציּ וֹ ן, הר נקראת אמת, ירכי  ּת חת וד' ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְנקדּ ה
דּ כים, צדּ יק ׁש ל מ צּ ד ונקראת נמוּ #. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהר 
ׁש הן  אוֹ תיּ וֹ ת מכ"ד כּ לוּ ל  דּ # י "ם. ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַדּ "#
וּ בהם ועד, לעוֹ לם מלכ וּ תוֹ  כּ בוֹ ד ׁש ם  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
ׁש ל  מצּ ד נקראת ים נכלם. דּ # יׁש ב ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ַאל
אוֹ תיּ וֹ ת מחמ0ים כּ לוּ לה העליוֹ נה, ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָהאם 
הראׁש וֹ ן  בּ ּפ ס וּ ק ׁש מע בּ ּק ריאת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש כּ לוּ לוֹ ת
ּפ עמים, הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ יחדים
וּ בהם אחד. ה ' אֹלהינוּ  ה' ישׂ ראל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש מע
ׁש ל  וּ מצּ ד  הּמ צרי. את ו יּ # וכה כּ ה ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ַויּ פן 
כּ נפיהם, על נקדּ ה היא העלי וֹ נה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָהאם 

בּ ּה  נאמר  וכעת רב. מל# א)קרית (איכה  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌
כּ אלמנה. היתה עם רבּ תי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָהעיר

כּ וֹ לל קוּ ם  ו' ה וּ א  ׁש אּת ה האמצעי , ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד 
כּ "ה בּ ין אחוּ ז ואּת ה ספירוֹ ת, ֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵׁש ׁש 
אצל  קוּ ם ּת חּת וֹ נה. כּ "ה וּ בין ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶעלי וֹ נה
ׁש לּ #, הּק רב בּ כלי  מצרי, ׁש הוּ א ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶסמא"ל ,
הּמ קלע  הּת חּת וֹ נה, ה0כינה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם
הּמ קלע  העליוֹ נה, וה0כינה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ ן .

נאמר ׁש עליו כה)העלי וֹ ן, א נפׁש (שמואל ואת ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
נפׁש  מי  הּק לע. כּ ף בּ תוֹ # יקלּ ענּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹאיבי #

זנוּ נים,אוֹ יבי# אׁש ת  נחׁש  מות סם ? ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
בּ ׁש בעה וּ בעלּה  סלעים, בּ ׁש בעה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ קנּ נת
ׁש הסּת לּ קוּ  ׁש לּ # בּ אבנים קוּ ם  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָהרים.
ׁש ל  והּס לעים ההרים  את לׁש בּ ר  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶבּ הרים

נאמר הנּ ח ׁש  ׁש לּ # ההרים וּ בׁש ביל (תהלים, ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ה'.צג ) נהרוֹ ת י נּ שׂ א,נשׂ אוּ  גּ יא כּ ל  וּ בהם ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
הנּ אמן  הרוֹ עה וזה בּ וֹ . כּ לוּ ל ׁש הכּ ל  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַההוּ א

בּ וֹ  לד )ׁש נּ אמר  בגּ י .(דברים אתוֹ  ויּ ק בּ ר  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ַ◌
נאמר  ס)ׁש בּ ׁש בילוֹ  אדוֹ ם(תהלים את ויּ # ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌

מן  בּ גּ י"א גנוּ זה ונׁש מתוֹ  מלח. ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ גיא
בּ צד"י  צפוֹ נה מׁש ה ּת וֹ רת ת' ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַאבגית"ץ.
הבּ א, העוֹ לם מצּ ד אר כּ ה ׁש צּ די ץ'. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
הבּ א. לעוֹ לם  לצּ דּ יקים טוֹ ב הוּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמ0ם
ויּ עבר וא"ו, ׁש הם מדּ וֹ ת, לי"ג אב  ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ גי"א
חסד . ע"ב רי "ו . ע"ב ויּ עבר ּפ ניו. על ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַה'
וּ בוֹ  היּ ם, מן  שט"ן קר"ע ׁש בּ וֹ  גּ בוּ רה, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְרי "ו
וּ מצּ ד  הּת וֹ רה. ׁש ל  היּ ם מן לוֹ  לקרע ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָעתיד 
יהו"ה, ׁש בּ וֹ  מדּ וֹ ת, לי"ג אב הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד
וּ מארי# אּפ ים, אר # האמצעי הע ּמ וּ ד ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהוּ א
חסד . כּ לּפ י  להם  וּ מּט ה הבּ ינוֹ נים על ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַבּ וֹ 

מהרּבּוי העֹולם את מכּסים  היּו ְִִִֵֶַַַָָָָה ּמים 
בצמצ ּום ׁשּיתּכּנס ּו להם  ועׂשית ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָׁשּבהם 

אחד מקֹום אל  אחד ֶֶֶָָָָֻּכּלם

וגו'מּק לוֹ ת ר ּב ים  ד )מים פ ':(צג, חדש [זוהר ִ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌

טז :)בראשית  אחר ,](דף (בראשיתדּ בר  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ה0מיםא) מּת חת  הּמ ים י ּק ווּ  אֹלהים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 

מים מ ּק לוֹ ת ּפ תח , ר בּ י אחד, מקוֹ ם ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאל
לּמ ים הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש אמר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַר בּ ים,
מׁש וֹ טטים היוּ  אחד, בּ מקוֹ ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תכּ נּ סוּ 
רבּ י  אמר למעלה. ונתגּ אוּ  וּ לכאן , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלכאן
הארץ, את הּמ ים נטל וּ  הזּ וֹ  בּ 0עה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
אוֹ תּה . מכּס ים והי וּ  בהם, כנוּ סה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה
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אלּ א כּ #, ֹלא הוּ א, בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  להם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
ותראה אחד מקוֹ ם אל  כ לּ כם ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ִהכּ נסוּ 
מּק דם היתה ׁש היּ בּ ׁש ה  מׁש מע ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהיּ בּ ׁש ה.
כתוּ ב  ֹלא הּמ ים. בּ ין לחוּ ת, בּ לי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶארץ,
ה וֹ לכים הּמ ים והי וּ  היּ בּ ׁש ה. אלּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַיבּ ׁש ה ,
לסוֹ ף  קוֹ לם וּ מׁש מיעים ויוֹ רדים, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְגּ וֹ בהים
ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  בּ הם ׁש גּ ער עד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים,
התכּ נּ סוּ ת היא וׁש ם לּת הוֹ ם, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהכניסם
וקרא ׁש וֹ כ#, אינוֹ  קוֹ לם ע ּת ה  ועד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים,
בּ ּמ קוֹ ם ׁש ם גּ וֹ בהים וּ כׁש הם יּמ ים. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָלהם
יוֹ צאים ואין ויוֹ רדים  ּת קּפ ם, נׁש בּ ר  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א,

אד  ׁש ל ּת ק ּפ וֹ  מיּ ראת זהוּ הח וּ צה וֹ נם. ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
אדּ יר(שם)ׁש כּ תוּ ב ים מׁש בּ רי אדּ ירים ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ה'. ◌ָ◌ַבּ ּמ ר וֹ ם

אחריו אמר כּ תוּ ב מה כּ ן, ואם י וֹ סי, ?רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
נאוה(שם) לבית# מאד  נאמנוּ  ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵעדתי#

ל ּפ סוּ ק  זה ּפ ס וּ ק רוֹ צה מה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹּק דׁש .
דּ וד :ׁש לּ מעלה אמר יצחק, רבּ י  אמר ? ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

בּ מעשׂ ה ׁש עשׂ ית העד וּ ת עוֹ לם, ׁש ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִר בּ וֹ נוֹ 
בּ כל  עליהם להעיד אמת הם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְברא ׁש ית,
בּ מעשׂ ה הּמ עיד  כּ ל  ׁש נינוּ , ׁש הרי ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶיוֹ ם,
בּ ן  ׁש הוּ א לוֹ  מבטח יוֹ ם, בּ כל  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְברא ׁש ית
ה וּ א אּת ה דּ וד, ואמר הבּ א. ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
הּמ ים, את ועשׂ ית העוֹ לם, כּ ל את ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עשׂ ית
מהרבּ וּ י  העוֹ לם את מכּס ים  היוּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ ים
בצמצוּ ם ׁש יּ תכּ נּ סוּ  להם וע שׂ ית ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ הם,
רצוֹ ן  יהי כּ # אחד. מקוֹ ם  אל אחד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3כּ לּ ם
כּ ל  מלאה ׁש היא ׁש 0כינת# ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמלּ פני #,
בּ בית #, אוֹ תּה  ׁש ּת צמצם כּ לּ וֹ , ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌3◌ָ◌ָהעוֹ לם
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ׁש ם. להי וֹ ת הוּ א ראוּ י ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ תר
אלּ א מוּ עט, לזמן וֹלא  ּק דׁש , נאוה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְלבית#

ימים. ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְלאר#

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר צד מזמור | לחודש יט | רביעי 463ספר

נקמוֹ אצד יהו�אל הוֹ פיע:�ת נקמוֹ ת הׁש בבאל הארץ ׁש פט הנּ שׂ א ¥§¨§Ÿ̈¥§¨¦©¦¨¥Ÿ¥¨¨¤¨¥

גּ אים: על יהו�ג גּ מוּ ל רׁש עים מתי יעֹלזוּ :�עד רׁש עים מתי עד §©¥¦©¨©§¨¦§Ÿ̈©¨©§¨¦©£
און:ד  ּפ עלי כּ ל יתאּמ רוּ  עתק ידבּ רוּ  יהו�היבּ יעוּ  ונחלת%�עּמ % ידכּ אוּ  ©¦§©§¨¨¦§©§¨Ÿ£¥¨¤©§§Ÿ̈§©§§©£¨§

ירצּ חוּ :ויענּ וּ : ויתוֹ מים יהרגוּ  וגר אֹלהיזאלמנה יבין וֹלא יּ ּה  יראה ֹלא ויּ אמרוּ  §©©§¨¨§¥©£Ÿ¦¦§©¥©Ÿ§¦§¤¨§¨¦¡¥

ּת שׂ כּ ילוּ :חיעקב:' מתי וּ כסילים בּ עם בּ ערים הֹלאטבּ ינוּ  אזן הנטע ©£Ÿ¦Ÿ£¦¨¨§¦¦¨©©§¦£Ÿ©Ÿ¤£

לך  מעיק  שונאך אם 

נקמות א)אל צד ]:(צד , לפרק תהלים  לך [שימוש מעיק  סנאך אי להודות . טוב ומזמור המזמור זה
וצלי צפונית מזרחית פניך  ויהיו  שני  ביום לבונה  בפומך  והב לאוירא  בשפרפירא ופוק  גרמיך  דכי
ולאחר  טו"ב . קנ"א א "ל מזמורים אלו  של ושם רברבין. נסין חמי ואת ביום זמנין  ז' יתיה

ותכניע שתשפיל טו"ב  קנ"א  א"ל מלפניך רצון יהי  אמור. המזמורים אלו  פלונית )שתגמור בן (פלוני

כשהתפלל השלום עליו  רבינו משה אויב את והשפלת  שהכנעת כשם נסים הראנו וכן  אויבי 
המזבח . מעל הקטורת כריח  תפלתי  ותעלה  השירות אלו לפניך

IIתהלים IIשימוש

ׁשּלא - ּבׂשר ְך את לחטיא ּפי ְך את ּתּתן ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹאל
רע  להרה ּור להביא ּפיו את אדם ּבן ְְְִִִִֵֶֶַָָָי ּתן
ּבֹו ׁשחתּום  קד ׁש ּבׂשר אֹותֹו להחטיא ְְְְֲִִֶֶַַָֹֹויגרם 

ה ּקדׁש ְִֶַֹּברית 

וגו 'ו יּ אמרוּ  יּ ּה  יראה ז)ֹלא [זוהר:(צד, ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

הזוהר ספר ח.)הקדמת  ◌ַרב ](דף
כּ #, אמר הזּ קן ה)המנוּ נא את (קהלת ּת ּת ן אל  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

אדם  בּ ן יּת ן  ׁש ֹּלא - בּ שׂ ר ! את לחטיא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִּפ י!
להחטיא  ויגרם רע להרהוּ ר להביא ּפ יו  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת

הּק ד בּ רית בּ וֹ  ׁש חתוּ ם קד ׁש  בּ שׂ ר  ,ׁש אוֹ תוֹ  ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
לגּ יהנּ ם. אוֹ תוֹ  מוֹ ׁש כים כּ #, עוֹ שׂ ה ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש אם
ׁש מוֹ , דּ וּ מ "ה הגּ יה נּ ם  על  ממנּ ה ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ְואוֹ תוֹ 
אּת וֹ , יחד חבּ לה מלאכי ׁש ל רבּ וֹ אוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה
אוֹ תם וכל ה גּ יהנּ ם, ּפ תח על ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְועוֹ מד
לוֹ  אין ה זּ ה בּ עוֹ לם הּק דׁש  בּ רית ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש 0מר וּ 
בּ ׁש עה הּמ ל#, דּ וד אליהם. לקרב ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְר ׁש וּ ת 
ׁש עה בּ א וֹ ת ּה  ּפ חד . מע שׂ ה, אוֹ תוֹ  ל וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּק רה
ואמר הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  דוּ מ"ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָעלה

בּ ּת וֹ רה כּ תוּ ב העוֹ לם , רבּ וֹ ן כ )ל וֹ : (ויקרא ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
וכתוּ ב איׁש , אׁש ת את ינאף  אׁש ר  (שםואיׁש  ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּק לקל יח) דּ וד  וכוּ '. עמית# אׁש ת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְואל
מהוּ  בּ ערוה  דינו)בּ רית הּק דוֹ ׁש (מה ל וֹ  אמר  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

הּק דׁש  וּ ברית ה וּ א, צדּ יק דּ וד הוּ א: ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ רוּ #
ׁש ּמ זּמ נת גּ ל וּ י לפני ׁש הרי  ע וֹ מד , ּת ּק וּ נוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַעל

העוֹ לם. ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם ׁש בע בּ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַלוֹ 

גלוּ י אמר ֹלא  לפניו - גּ לוּ י לפני# אם !ל וֹ : ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
0היה, מה היה בּ הּת ר ועוֹ ד ל וֹ : ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָאמר
עוֹ לה ֹלא לּק רב, ׁש עוֹ לים אלּ וּ  כּ ל  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
אמר בּ גט. אׁש ּת וֹ  ׁש ּפ וֹ טר עד מהם ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד 
חדׁש ים, ׁש ֹלׁש ה לחכּ וֹ ת ל וֹ  היה כּ #, אם ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִלוֹ :
הדּ בר ע וֹ מד בּ ּמ ה לוֹ : אמר  ח כּ ה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוֹלא
וגלוּ י  מעבּ רת, ׁש היא ׁש חוֹ ׁש ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
ׁש הרי  מעוֹ לם, אליה  קרב ֹלא ׁש אוּ ר יּ ה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְלפני 
אוּ ר יּ ה, כּ ת וּ ב לעדוּ ת . בּ תוֹ כ וֹ  חתוּ ם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש מי
ׁש ֹּלא ע ּמ וֹ , חתוּ ם ׁש מי אוּ ריּ הוּ . ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוכתוּ ב
העוֹ לם, ר בּ וֹ ן לוֹ : אמר לעוֹ למים. בּ ּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִׁש ּמ ׁש 
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יבּ יט: הֹלא עין יצר אם דּ עת:ייׁש מע אדם המלּמ ד יוֹ כיח הֹלא גּ וֹ ים היסר ¦§¨¦Ÿ¥©¦£©¦£Ÿ¥¦£¦©©§©¥¨¨¨©

הבל:�יהו�יא הּמ ה כּ י אדם מחׁש בוֹ ת ּת יּס רנּ וּ יבידע אׁש ר הגּ בר אׁש רי §Ÿ̈Ÿ¥©©§§¨¨¦¥¨¨¤©§¥©¤¤£¤§©§¤

תלּמ דנּ וּ : וּ מּת וֹ רת% ׁש חת:יגיּ ּה  לרׁש ע יכּ רה עד רע מימי לוֹ  כּ יידלהׁש קיט ¨¦¨§§©§¤§©§¦¦¥¨©¦¨¤¨¨¨¨©¦

יהו� יּט ׁש  יעזב:�ֹלא ֹלא ונחלתוֹ  מׁש ּפ טטועּמ וֹ  ׁש וּ ב י צדק עד כּ י ¦Ÿ§Ÿ̈©§©£¨©£Ÿ¦©¤¤¨¦§¨

לב: יׁש רי כּ ל און:טזואחריו ּפ עלי עם לי יתיצּ ב מי מרעים עם לי יקוּ ם מי §©£¨¨¦§¥¥¦¨¦¦§¥¦¦¦§©¥¦¦Ÿ£¥¨¤

ׁש א וּ ר יּ ה גּ ל וּ י לפני # אם - 0אמר ּת  מה ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶזה
לוֹ  היה גּ ל וּ י האם לפניו עּמ ּה , ׁש כב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָֹלא
ידע  אם וע וֹ ד, חדׁש ים. ׁש ֹלׁש ה לּה  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלחכּ וֹ ת
ׁש לח לּמ ה אז עּמ ּה , ׁש כב ֹלא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּמ עוֹ לם
אׁש ּת וֹ , עם לׁש ּמ ׁש  עליו וצוּ ה דּ וד ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָלוֹ 

יא)ׁש כּ ת וּ ב ב  וּ רחץ (שמואל לבית# רד ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌
חכּ ה אבל ידע, ֹלא ו דּ אי לוֹ : אמר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַרגלי#.
אר בּ עה ׁש הרי  חדׁש ים, מ 0ֹלׁש ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ תר
בּ עשׂ רים למדנוּ , ׁש כּ # היוּ , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳחדׁש ים
בּ כל  כּ רוּ ז דּ וד העביר  בּ ניסן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחמ0ה
ימים בּ ׁש בעה יוֹ אב  עם והיוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
ע ּמ וֹ ן. בּ ני ארץ  וה ׁש חיתוּ  והלכוּ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ סיון,

ׁש  וּ בעשׂ ריםׁש הוּ  ואלוּ ל , אב  ּת ּמ וּ ז סיון ם ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
בּ ת עם 0היה מה היה בּ אל וּ ל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואר בּ עה
הּק דוֹ ׁש  לוֹ  מחל  הכּ ּפ וּ רים וּ בי וֹ ם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בע,
אוֹ מרים ויׁש  חטא. א וֹ תוֹ  הוּ א ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
והתכּ נּ סוּ  כּ ר וּ ז, העבר  בּ אדר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ׁש בעה 
עשׂ ר וּ בחמ0ה בּ איּ ר , ע שׂ ר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חמ0ה
ׁש בע, בּ ת עם 0היה  מה היה ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶבּ אלוּ ל 

התבּ 7ר הכּ ּפ וּ רים יב )וּ ביוֹ ם ה'(שם גּ ם ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ֹלא זּ ה מה תמוּ ת. ֹלא ח ּט את# ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶהעביר
דּ וּ מה: אמר  דּ וּ מה. בּ יד תמ וּ ת ֹלא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָתמ וּ ת 
אליו, לי יׁש  אחד דּ בר  הרי העוֹ לם, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִר בּ וֹ ן

ואמר  ּפ יו  ּפ תח בן (שם)ׁש ה וּ א  כּ י ה' חי ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
את דן וה וּ א  זאת, העשׂ ה האי ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָמות
אין  ל וֹ : אמר עליו. לי יׁש  טרוּ ניא ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַנפׁש וֹ .
ואמר לפני הוֹ דה ׁש הרי  רׁש וּ ת, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְל#

אבל  חטא. ׁש ֹּלא ּפ י על אף לה', ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָחטאתי 
עליו  כּ תבּת י  ענׁש  בּ אוּ ריּ ה, 0חטא ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְבּ מה
בּ פחי  למקוֹ מוֹ  דּ וּ מה חזר  מ יּ ד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוקבּ ל .

דּ וד, אמר  זה ועל צד )נפׁש . לוּ לי(תהלים ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
נפׁש י ד וּ מה ׁש כנה כּ מעט לּ י עזרתה  .ה ' ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס  ׁש היה לּ י  עזרתה ה' ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵלוּ לי 
כּ מעט זּ ה מה וכ וּ '. ׁש כנה כּ מעט ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש לּ י ,
וּ בין  בּ יני ׁש יּ ׁש  ה0עוּ ר  כּ מוֹ  דּ ק  חוּ ט ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְכּ מוֹ 
ׁש ֹּלא היה ׁש עוּ ר כּ א וֹ ת וֹ  האחר , ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהצּ ד

נפׁש י . דוּ מה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָׁש כנה 

ׁש ֹּלאולכן  לה0מר אדם בּ ן צרי# ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש ֹּלא בּ גלל בּ דוד, דּ בר  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹיאמר

לדוּ מה לוֹ מר ה)י וּ כל ׁש גגה(קהלת כּ י  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  ונצּ ח  לדוד ׁש היה כּ מוֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִהיא,
יקצף  לּמ ה בּ דּ ין. הוּ א בּ רוּ # ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
קוֹ ל  אוֹ תוֹ  על - ק וֹ ל# על  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהאֹלהים
ידי# מעשׂ ה את  וח בּ ל אמר, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
ׁש ּפ גם הּק דוֹ ׁש  בּ רית קדׁש  בּ שׂ ר  זה -ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
וּ בגלל  ד וּ מה . ידי  על בּ גּ יהנּ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונמׁש #

יט )זה הרקיע.(תהלים מגּ יד ידיו  וּ מעשׂ ה ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הכּ לּ ה עם  ׁש התחבּ ר וּ  החברים אוֹ תם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵאלּ וּ 
כּ ל  ור וֹ ׁש ם מגּ יד בריתּה , וּ בעלי  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַהזּ וֹ 
הרקיע  זהוּ  הרקיע מי  ואחד. ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
וזהוּ  וּ מ זּ לוֹ ת, וכוֹ כבים וּ לבנה חּמ ה  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ וֹ 
אוֹ תם ורוֹ ׁש ם מגּ יד  הוּ א זכּ ר וֹ ן, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵספר
ולעשׂ וֹ ת ההיכל בּ ני להי וֹ ת אוֹ תם ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוכוֹ תב

ּת מיד . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְרצוֹ נם

IIתהלים IIזוהר 
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יהו� יצמיתם יצמיתם וּ ברעתם אוֹ נם את :'אֹלהינוּ �עליהם £¥¤¤¨§¨¨¨©§¦¥©§¦¥§Ÿ̈¡¥

ּכּמה ה ּזה העֹולם  מן י ֹוצא  ׁשאדם ְִֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשעה
עליו נפקדים חּבלה  מלאכי  ׁשל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָקבּוצֹות 
ׁשהיא ה ּזֹו הא ֹות את  ורֹואים עינים ְְִִִִִֵֶֶַַָמרימים

מּמּנּו ונפרדים ה ּקדׁש ְְְִִִִֶֶַָֹּברית 

וגו'י ל וּ ל לּ י עזרתה יז)יהוה  ח "א:(צד , [זוהר ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

לך לך צד.)פ ' ואמר.](דף אחר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
יוֹ רדים ׁש אינם י שׂ ראל  זוֹ כים  בּ ּמ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,
עבוֹ דה עוֹ בדי  העּמ ים ׁש אר  כּ מ וֹ  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַלגּ יהנּ ם

ד וּ מה בּ ידי  נמסרים ואין בּ א וֹ ת[אלא]?זרה , ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
מן  יוֹ צא ׁש אדם בּ ׁש עה למדנוּ , ׁש כּ ; ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ וֹ .

ׁש ל  קבוּ צוֹ ת כּ ּמ ה הזּ ה, חבלה)העוֹ לם (מלאכי  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
עינים מרימים עליו. נפקדים ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמח בּ לים
הּק ד ׁש , בּ רית ׁש היא הזּ וֹ , האוֹ ת את ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְור וֹ אים
לרדת דוּ מה בּ ידי נּת ן ואינ וֹ  מּמ נּ וּ , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונפרדים
י וֹ רד  ו דּ אי בּ יד וֹ , ׁש נּ מסר מי ׁש כּ ל  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַלגּ יהנּ ם.
עליוֹ נים ּפ וֹ חדים ה זּ וֹ  וּ מהאוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ַלגּ יהנּ ם.
בּ וֹ  ׁש וֹ לטים אין הרעים והדּ ינים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים,
הבּ רית את לׁש מר  זוֹ כה  הוּ א אם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ ׁש מ וֹ  נאחז ׁש ה וּ א  מ0וּ ם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַהזּ וֹ ,
את ׁש מר ֹלא הּמ ל # ׁש דּ וד כּ יון  הוּ א. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
מ ּמ נּ וּ  העברה  כּ ראוּ י , הזּ וֹ  הבּ רית ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאוֹ ת
כּ י  ּפ חד, מיּ ד  מירוּ ׁש לים . ונטרד  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכוּ ת,
בּ יד  אוֹ תוֹ  וימסרוּ  מיּ ד, אוֹ תוֹ  ׁש יּ וֹ רידוּ  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָסבר
ׁש התבּ 7ר עד ההוּ א, בּ עוֹ לם וימוּ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָדּ וּ מה

ׁש כּ תוּ ב ב )עליו, ב  העביר(שמואל ה' גּ ם ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌
ּפ תח ה0עה בּ אוֹ תּה  תמוּ ת. ֹלא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַחּט את#

ׁש כנה כּ מעט לּ י עזרתה ה' ל וּ לי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְואמר ,
נפׁש י . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָדוּ מה

זה מלאְך ׁשל ּבידֹו נתּונֹות הרׁשעים ְְְְְִֶֶַַָָָָנפ ׁשֹות
ׁשם ולדּון ּבּגיהּנם  להכניסם  דּומה ְְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשּׁשמֹו

וגוֹ 'לוּ לי  לּ י עזרתה יז)יהוה  ח "א:(צד , [זוהר ֵ◌ְ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

שרה  חיי קל:)פ' רבּ י ](דף  אמר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנ וּ ,
הרׁש עים נפׁש וֹ ת יעקב, בּ רבּ י  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְׁש מוּ אל
ד וּ מה ׁש 0מוֹ  זה מלא# ׁש ל  בּ ידוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְנתוּ נוֹ ת
וכיון  ׁש ם. ולד וּ ן בּ גּ יהנּ ם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכניסם
עד  חוֹ זרוֹ ת, אינן ׁש וּ ב בּ ידוֹ , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מסרוֹ ת
ׁש נּ תירא דּ וד יראת וזה  לגּ יהנּ ם. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ כּ נסוּ 

ׁש נּ אמר עוֹ ן, אוֹ תוֹ  צד )כּ ׁש ע שׂ ה לוּ לי(תהלים ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌
נפׁש י ד וּ מה ׁש כנה כּ מעט לּ י עזרתה  .ה ' ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ּפ  הנּ ׁש מה ייסא , רבּ י להכניס אמר לוֹ  וֹ געת ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הצּ דּ יקים גּ וּ פ וֹ ת ׁש אר עם גוּ ף  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 
עפר וֹ ן  אל ויד בּ ר  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חׁש בּ וֹ נם.
קוֹ דם הּמ לא# ּת נחוּ ם, ר בּ י אמר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוגו'.
ועפר וֹ ן  - למעלה כּ תוּ ב מה ראה ל וֹ : ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְואוֹ מר 
בּ עפר, לׁש כּ ן ׁש חתוֹ  חת. בּ ני בּ תוֹ # ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵֹיׁש ב 
הגּ וּ ף  אוֹ תוֹ  להכניס ל וֹ  ואוֹ מר מקדּ ים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהוּ א
עפר וֹ ן  ויּ ען ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הצּ דּ יקים. ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חׁש בּ וֹ ן
בּ אי  לכל חת בני  בּ אזני  אברהם את ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהח ּת י 
ׁש ער בּ אי לכל זּ ה מה  לאמר. עיר וֹ  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַׁש ער

בּ כתב עיר וֹ  ׁש נּ כנסוּ  אוֹ תם אמר , נחמן  רב ? ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
נגזר וכ# נחמן , רב ׁש אמר ּפ נקסוֹ . ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶחׁש בּ וֹ ן

לבּת י [על] נכנסים דּ וּ מה  יד על ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶח ׁש בּ וֹ ן,

IIתהלים IIזוהר 
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להוֹ ציא עתיד הּפ תק  וּ בחׁש בּ וֹ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק ברוֹ ת,
העפר. ׁש וֹ כני על ממנּ ה והוּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ְ◌ָאוֹ תם ,

ראּו רגליו  על עמד הראׁשֹון ׁשאדם ְְִֶַַַָָָָָָָָּבׁשעה
מּפניו ּופחדּו הּברּיֹות ּכל ְֲִִַָָָָא ֹותֹו

וגו'בּ א וּ  ונכרעה ו )נׁש ּת חוה ח "א:(צה, [זוהר ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

רכא :) תורה](דף  ונכרעהזוהר נ ׁש ּת חוה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִֹבּ א וּ 
שאדם בשעה עשׂ נוּ . יהוה לפני ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנברכה
כל  אותו ראו רגליו  על  עמד הראשון 
אחריו  מהלכים והיו מפניו, ופחדו הבריות
אני  להם אמר  והוא המלך, אחר  כעבדים
כלם והלכו וגו', ונשתחוה באו ◌ְואתם

אחריו :

IIתהלים IIזוהר 
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ליהו�אצה נרנּ נה יׁש ענוּ :�לכוּ  לצוּ ר בּ תוֹ דהבנריעה פניו נקדּ מה §§©§¨©Ÿ̈¨¦¨§¦§¥§©§¨¨¨§¨
לוֹ : נריע יהו�ג בּ זמרוֹ ת גּ דוֹ ל אל אֹלהים�כּ י כּ ל על גּ דוֹ ל וּ מל� ¦§¦¨¦©¦¥¨§Ÿ̈¤¤¨©¨¡¦

לוֹ :ד :' הרים ותוֹ עפוֹ ת ארץ מחקרי בּ ידוֹ  והוּ אהאׁש ר היּ ם לוֹ  אׁש ר £¤§¨¤§§¥¨¤§£¨¦£¤©¨§

יצרוּ : ידיו ׁש ת ויבּ  יהו�ועשׂ הוּ  לפני נברכה ונכרעה נׁש ּת חוה �בּ אוּ  ¨¨§©¤¤¨¨¨¨Ÿ¦§©£¤§¦§¨¨¦§§¨¦§¥§Ÿ̈

אֹלהינוּ זעשׂ נוּ : הוּ א בּ קלוֹ 'כּ י אם היּ וֹ ם ידוֹ  וצאן מרעיתוֹ  עם ואנחנוּ  Ÿ¥¦¡¥©£©§©©§¦§Ÿ¨©¦§Ÿ

עיר  אנשי  יטעוהו לבל

נרננה  א)לכו צה ]:(צה, לפרק תהלים א"ל.[שימוש שלו ושם לטומאה עירו אנשי  יטעוהו לבל

IIתהלים IIשימוש

ּבמֹודים והׁשּתחואה ְְְְֲִִִַָָָּכריעה

וגו'בּ א וּ  ונכרעה ו )נ ׁש ּת חוה ח"ג:(צה, [זוהר ִֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

קסד.) ואמר](דף סבא קו)פתח מי (תהלים
מי  תהלתו, כל ישמיע ה' גבורות ימלל 
שעושה הגבורות לספר שיוכל בעולם הוא
נפטר האדם כאשר  בעולם, תמיד  הקב"ה
נאבד , אינו שהניח שלו  הגוף הזה מעולם
שהרי  לבוא, לעתיד  לו תהיה ותקומה
אינו  והקב"ה אופנים, בכמה  סבל עונשו
מלבד  שברא, הבריות כל  של שכרן מקפח
היה ולא  שלו האמונה מתוך שיצאו אותן
שלא אותן ומלבד לעולם, טוב דבר  בהם
הקב"ה עושה אלה כי  במודים, כרעו
שלא בשביל אחרות, בריות מגופותם
ולא אדם צרות הגוף מאותו עוד יבנה

לעולם : ק.)יקום דף ח "ב - למדנו (זוהר  וכך 
לפני  כורע היה  הוא אם אדם של  שדרתו
המתים, בתחיית ויתקיים יעמוד רבונו
שדרתו  נעשה  במודים כורע היה לא ואם

התחיה: בזמן תקומה לו ואין נחש,

י ֹום ּבכל  ּברכֹות  ְְֵָָָמאה

וגו'לפני  עשׂ נוּ  ו )יהוה  ח "ג :(צה, (דף[זוהר ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌

הח]קעט.) שדרשו בעלי כמו כמים

י)משנה אלהיך (דברים ה' מה  ישראל ועתה
אלא מ "ה תקרא אל ואמרו  מעמך, שואל
האדם שמחויב ברכות מאה כנגד  מא "ה,
האדם שצריך  וזהו יום, בכל לרבונו לברך

לרבונו : יום בכל להטעים

תׁשמעּו ּבקֹול ֹו אם הּיֹום הּגא ּולה קץ ְְְִִֵֵַַַָָָאימתי

וגו'היום  תשמעו בקלו ז)אם [זוהר:(צה, ְ◌

תורה] זוהר יצחק חדש, רבי  פתח .
כא)ואמר  קורא(ישעי ' אלי דומה משא

מליל , מה שומר מלילה מה שומר  משעיר
שקוראין  ישראל  אלו משעיר , קורא אלי
ומה שעיר, בני  של  כבד מעול  להקב"ה
של  רבונו ר"ל מלילה, מה שומר  אומרים,
הגלות בזה ישראל  שומר  הוא אתה עולם
מה מלילה, מה לנו אמור ללילה, שדומה
ממנה תוציאנו  אימתי  הלילה, מזה תהיה
שומר אמר אחריו כתוב מה וראה בוא
שהוא הקב"ה אמר  לילה , וגם בקר  אתא 
והוצאתי  הבאתי  בקר , אתא ישראל, שומר 
בבקר, להיות זכיתם  לא הגלות, מן אתכם
והאפלתי  הלילה לכם הבאתי לילה, וגם
אם הלילה, שהוא הזה הגלות בבור אתכם
קץ  לדעת מבקשים אתם אם בעיו, תבעיון

IIתהלים IIזוהר 
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בּ ּמ דבּ ר:חתׁש מעוּ : מּס ה כּ יוֹ ם כּ מריבה לבבכם ּת קׁש וּ  נּס וּ ניטאל אׁש ר ¦§¨©©§§©§¤¦§¦¨§©¨©¦§¨£¤¦¦
פעלי: ראוּ  גּ ם בּ חנוּ ני ּת עייאבוֹ תיכם עם ואמר בּ דוֹ ר אקוּ ט ׁש נה ארבּ עים £¥¤§¨¦©¨¨¢¦©§¨¦¨¨¨§¨Ÿ©©Ÿ¥

דרכי: ידעוּ  ֹלא והם הם מנוּ חתי:יאלבב אל יבאוּ ן אם באּפ י נׁש בּ עּת י אׁש ר ¥¨¥§¥¨§§¨¨£¤¦§©§¦§©¦¦§Ÿ¤§¨¦

שובו  לארצכם, תבואו אימתי גאולתכם
אין  יהודה, רבי שאמר כמו והיינו  אתיו,
שנאמר בתשובה, אלא  נתלה הגלות קץ

תשמעו : בקלו אם היום

וגו'ׁש ירוּ  חדׁש  ׁש יר ב )ליהוה [זוהר:(צו , ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

נד:)ח"ב חדׁש ](דף ׁש יר ליהוה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִׁש יר וּ 
פתח חייא רבי הארץ. כּ ל ליהוה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִׁש ירוּ 

ב )ואמר  לראש (איכה בלילה רוני  קומי
ישראל , כנסת זו רוני , קומי  אשמורות,

בגלות בלילה,קלגבלילה, אמר יוסי רבי
לראש  ומעוררת, שולטת שהיא בזמן

אלא לומר, לו היה בראש אשמורות,
שנאמר כמו מז)לראש, ראש (בראשית על

זה המטה שראש וביארנו המטה,
היסוד , זה לראש  כאן אף היסוד ,

בו  מתברכת ראש קלד שהמטרונה
והוד  לנצח ראש הוא זה קלהאשמורות,

כתר של  ראש הוא זה אמר יוסי רבי
והסוף  אמקלוהמלך  אבא לראש רבי ר 

כמו  הראש הוא זה  חסר, כתוב  אשמורת
המטה הקדוש קלזראש במלך והכל 

הוא וזה נאמר, לי "י :העליון

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

ישראל קלג. כנסת  על מוסב  נקבה שהלשון ר "ל
עם על  כפשוטו וגם  הקדושה, השכינה  היינו 
וכריתות פירוד גרם שהגלות  יאמרו שלא  ישראל 
נכר, אדמת  על ה' שיר  את  נשיר ואיך ח"ו, לגמרי
אומר וע"ז ומקשיב , מאזין שומע שאין גם ומה
שאין  והגם  וגו', אמכם כריתות ספר איזה ְהכתוב
שיש  אלא אין, כריתות  אמנם  כמקדם, הזדוגות 

לנו: מובן  שאין  בהסתר  היסודקלד.דבקות שמן
העליונה: שפע אליה שהיסודקלה .נשפע  פי '

שוחקים שהם והוד לנצח ועיקר  ראש  בבחי' הוא
של  רבים  הלשון מתורץ ובזה הצדיק, עבור המן

והוד: נצח על מוסב שהוא  רבי קלו .אשמורות
הוא כי יען ראש  נקרא שהיסוד  טעם  נותן  יוסי

הספירות שהן המלך כתרי של וההתחלה  הראש
סיומא הוא כי  לעילא , מתתא  דדכורא  עלמא של
לעילא, מתתא הראש הוא לכן לתתא מלעילא
כתרי  על מוסב אשמורות כי  הל"ר  מתורץ ובזה

ואומרקלז.מלכא: עליהם  פליג אבא רבי
כמו שאשמור אלא ל"ר זה אין  לכן חסר , כתיב ת 

שרבי  ונראה הבקר , אשמורת  בלילה ואשמורה
ולפי  ת', ר' בין ולא ר ' מ' בין וא"ו האות  גרס אבא 
לראש  תשיר  ישראל שכנסת הכתוב מכוון דבריו
קדישא מלכא התפארת  והיינו המלכות, של
תהיה  שהשירה בפסוק שנזכר מה  ג"כ  וזהו  עלאה ,
שמו, תברך ועי"ז להתפארת , לומר  רצה לי"י,

הקדושה: והשכינה המלכות  היינו
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ליהו�אצו ליהו��ׁש ירוּ  ׁש ירוּ  חדׁש  הארץ:�ׁש יר ׁש ירוּ בכּ ל ¦©Ÿ̈¦¨¨¦©Ÿ̈¨¨¨¤¦
ׁש וּ עתוֹ :�ליהו� י ליוֹ ם מיּ וֹ ם בּ )רוּ  ׁש מוֹ  כּ בוֹ דוֹ ג בּ רכוּ  בגּ וֹ ים סּפ רוּ  ©Ÿ̈¨§§©§¦§§¨©§©¦§

נפלאוֹ תיו: העּמ ים יהו�ד בּ כל גדוֹ ל כּ ל�כּ י על הוּ א נוֹ רא מאד וּ מהלּ ל §¨¨©¦¦§§¨¦¨§Ÿ̈§ª¨§Ÿ¨©¨

אֹלהיה:'אֹלהים כּ ל ויהו�'כּ י אלילים עשׂ ה:�העּמ ים ׁש מים ¡¦¦¨¡¥¨©¦¡¦¦©Ÿ̈¨©¦¨¨

ׁש וֹ :ו בּ מקדּ  ותפארת עז לפניו והדר ליהו�זהוֹ ד עּמ ים�הבוּ  מׁש ּפ חוֹ ת §¨¨§¨¨Ÿ§¦§¤¤§¦§¨¨©Ÿ̈¦§§©¦
ליהו� ועז:�הבוּ  ליהו�חכּ בוֹ ד וּ באוּ �הבוּ  מנחה שׂ אוּ  ׁש מוֹ  כּ בוֹ ד ¨©Ÿ̈¨¨Ÿ¨©Ÿ̈§§§¦§¨Ÿ

ליהו�טלחצרוֹ תיו: הארץ:�הׁש ּת חווּ  כּ ל מּפ ניו חילוּ  קדׁש  בּ הדרת §©§¨¦§©£©Ÿ̈§©§©Ÿ¤¦¦¨¨¨¨¨¤

יהו�י בגּ וֹ ים בּ מיׁש רים:�אמרוּ  עּמ ים ידין ּת ּמ וֹ ט בּ ל ּת בל ּת כּ וֹ ן אף מל� ¦§©¦§Ÿ̈¨¨©¦¥¥©¦¨¦©¦§¥¨¦

וּ מֹלאוֹ :יא היּ ם ירעם הארץ ותגל ה$מים אזיבישׂ מחוּ  בּ וֹ  אׁש ר וכל שׂ די יעֹלז ¦§§©¨©¦§¨¥¨¨¤¦§©©¨§©£¨©§¨£¤¨

משפחתו  בני לשמח 

חדש שיר לה' א)שירו צו ]:(צו, לפרק  תהלים י"ה .[שימוש שלו  ושם משפחתו, בני  לשמח

IIתהלים IIשימוש

מעׂשי ונפלאים ּגדֹולים הם ּכּמה ּוראה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָּבֹוא 
האדם ׁשל  והּצּיּור הא ּומנ ּות ׁשהרי ְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻה ּקּב"ה
הּקּב"ה ויֹום יֹום ּובכל  העֹולם ּכדמי ֹון ְְְְִַָָָָֻה ּוא

עֹולמֹות ֵָּבֹורא 

על ּכ י  הוא  נורא מאד ומהלל ה' גדול ִ◌
אלהים  ד )כל ח"א :(צו , צ:)[זוהר רבי ](דף 

פתח כב )אבא ב ' מבלעדי (שמואל אל מי  כי
דוד  אמר כך אלהינו, זולתי צרו ומי ה'
ה', מבלעדי  אל מי כי  זה מקרא המלך
לעשות שיוכל השר או  המושל הוא מי
מעם שנפקד מה אלא ה ', מבלעדי דבר
ברשותם עומדים אין שכלם לפי הקב"ה,
ומי  צור, ומי דבר , לעשות יכולים ואין
וגבורה תוקף  לעשות שיוכל  התקיף הוא
בידי  כולם אלא אלהינו, מבלעדי מעצמו
בלי  דבר לעשות יכולים ואין הקב"ה
ה', מבלעדי אל מי  כי  אחר דבר רשותו :
שנראה  כמה ולא ברשותו , הכל  שהקב "ה 

ומזלות  הכוכבים מראיםבמראות שכלם ,
אחר, לגון הדבר  מחליף והקב"ה דבר,
שאין  נתבאר הרי  אלהינו , זולתי  צור  ומי
שלם, צייר  שהוא הקב"ה, כמו צייר 
צורה, תוך  צורה ומצייר  שעושה
התיקונים, בכל  הצורה לאותה ומשלים 
לתיקון  הדומה עליונה נפש בה ומכניס 
הקב"ה. כמו צייר  אין ולפיכך העליון,
גדולים הם כמה וראה בוא חייא א"ר
האומנות שהרי הקב"ה , מעשי ונפלאים
העולם, כדמיון  הוא האדם של והציור
עולמות, בורא הקב"ה ויום  יום  ובכל 
לו, כראוי ואחד אחד לכל זווגים  מזווג
שבאים קודם תמונותם מצייר והוא

לעולם:

וגו'ישמחו  הארץ ותגל יא)השמים :(צו, ְ◌

ח "ג נט.)[זוהר תורה](דף למדנו זוהר
שכנסת בשעה העליונים  מחנות שכל

IIתהלים IIזוהר 
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יער: עצי כּ ל יהו�יגירנּ נוּ  ּת בל�לפני יׁש ּפ ט הארץ לׁש ּפ ט בא כּ י בא כּ י §©§¨£¥¨©¦§¥§Ÿ̈¦¨¦¨¦§Ÿ¨¨¤¦§Ÿ¥¥
בּ אמוּ נתוֹ : ועּמ ים ¨¡¤¦©§¤¤§בּ צדק

שמחים, כלם ותתברך תשמח  ישראל
כתוב  זה ועל  בעולם, אז שורה אין והדין 

הארץ. ותגל השמים ישמחו

IIתהלים IIזוהר 
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לחודש כ

רבּ ים:�יהו�אצז איּ ים ישׂ מחוּ  הארץ ּת גל סביביובמל� וערפל ענן §Ÿ̈¨¨¨¥¨¨¤¦§§¦¦©¦¨¨©£¨¤§¦¨

כּ סאוֹ : מכוֹ ן וּ מׁש ּפ ט צריו:ג צדק סביב וּ תלהט ּת ל� לפניו האירוּ ד אׁש  ¤¤¦§¨§¦§¥§¨¨¥¥§©¥¨¦¨¨¥¦

הארץ: וּת חל ראתה ּת בל כּ דּ וֹ נהברקיו יהו�הרים מלּ פני נמּס וּ  מלּ פני�ג §¨¨¥¥¨£¨©¨¥¨¨¤¨¦©©¨©¦¦§¥§Ÿ̈¦¦§¥

הארץ: כּ ל כּ בוֹ דוֹ :ואדוֹ ן העּמ ים כל וראוּ  צדקוֹ  ה$מים עבדיזהגּ ידוּ  כּ ל יבׁש וּ  £¨¨¨¤¦¦©¨©¦¦§§¨¨¨©¦§¥Ÿ¨Ÿ§¥
אֹלהים כּ ל לוֹ  הׁש ּת חווּ  בּ אלילים הּמ תהללים וּת שׂ מחח:'פסל ׁש מעה ¤¤©¦§©§¦¨¡¦¦¦§©£¨¡¦¨§¨©¦§©

יהו� מׁש ּפ טי% למען יהוּ דה בּ נוֹ ת וּת גלנה יהו�ט:�ציּ וֹ ן אּת ה �כּ י ¦©¨¥§¨§§¨§©©¦§¨¤§Ÿ̈¦©¨§Ÿ̈

אֹלהים כּ ל על נעלית מאד הארץ כּ ל על יהו�י:'עליוֹ ן �אהבי ¤§©¨¨¨¤§Ÿ©£¥¨©¨¡¦Ÿ£¥§Ÿ̈

יצּ ילם: רׁש עים מיּ ד חסידיו נפׁש וֹ ת ׁש מר רע וּ ליׁש רייאשׂ נאוּ  לצּ דּ יק זרע אוֹ ר ¦§¨Ÿ¥©§£¦¨¦©§¨¦©¦¥¨ª©©©¦§¦§¥
שׂ מחה: בּ יהו�יבלב צדּ יקים קדׁש וֹ :�שׂ מחוּ  לזכר והוֹ דוּ  ¥¦§¨¦§©¦¦©Ÿ̈§§¥¤¨§

שמח להיות שרוצה לאדם 

הארץ תגל  מלך א)ה' צז]:(צז , לפרק תהלים י"ה .[שימוש שלו  ושם משפחתו . בני לשמח  ג"כ
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ּבמעׂשה ה ּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ׁשּברא ְֲֵֶַַָָָָא ֹור
ועד העֹולם מּסֹוף  א ֹורֹו עֹולה  היה ְְִִֵֶַָָָָברא ׁשית 

ונגנז העֹולם  ְְִַָָס ֹוף 

וגו 'א וֹ ר לצּ דּ יק  יא)זרע ח "א:(צז , [זוהר ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

בראשית  לא :)פ ' ויהי ](דף אוֹ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְיהי
ה וּ א - ויהי בּ וֹ  0נּ אמר  מה  כּ ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָאוֹ ר .
רבּ י  אמר הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא אוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
מּס וֹ ף  אוֹ רוֹ  עוֹ לה היה בראׁש ית, ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ ה
הּט עם מה ונגנז. העוֹ לם ס וֹ ף ועד  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

רׁש עי ׁש נּ גנז  מּמ נּ וּ  יהנוּ  ׁש ֹּלא כּ די ? ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
בּ גללם. יהנוּ  ֹלא והעוֹ למוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
דּ וקא, לצּ דּ יק לצּ דּ יקים, ׁש מוּ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוהוּ א

צז)ׁש כּ תוּ ב וּ ליׁש רי (תהלים ל צּ דּ יק זרע אוֹ ר  ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ויהיוּ  העוֹ למוֹ ת יתבּ 7מוּ  ואז שׂ מחה. ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵלב
העוֹ לם ׁש יּ היה היּ וֹ ם ועד  אחד . ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3כלּ ם

נסּת ר הוּ א וגנ וּ ז.ה בּ א, ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ח ּוט ּבּלילה  ּבּתֹורה  ׁשעֹוסקים מקֹום ְְְִֶַַַָָָָבכל 
על ונמׁשְך ּגנּוז  א ֹור מאֹות ֹו י ֹוצא ְְִֵֵֶַָָָאחד 

ּבּה ׁשעֹוסקים ְִֶָָאֹותם

וגו'אוֹ ר  לצּ דּ יק יא)זרע פ ':(צז , ח "ב [זוהר ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

קמ"ח:)תרומה  א)כּ תוּ ב](דף (בראשית ָ◌
רבּ י  אמר אוֹ ר. ויהי אוֹ ר יהי אֹלהים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
לצּ דּ יקים והזדּ ּמ ן נגנז אוֹ ר  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ סי ,

ׁש כּ תוּ ב ׁש בּ אר וּ ה, כּ מוֹ  הבּ א, (תהליםלעוֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
סתם.צו) ודּ אי  לצּ דּ יק לצּ דּ יק, זרע ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌3◌ָאוֹ ר

ליּ וֹ ם ּפ רט בּ ע וֹ לם ׁש ּמ ׁש  ֹלא האוֹ ר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְואוֹ תוֹ 
יוֹ תר. ׁש ּמ ׁש  וֹלא נגנז כּ # ואחר  ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן ,
וכל , מכּ ל נגנז אלמלא אוֹ מר, יהוּ דה ֹ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
אלּ א אחד, רגע אפ לּ וּ  הע וֹ לם עוֹ מד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵֹלא
תוֹ לדוֹ ת ׁש עוֹ שׂ ה  הזּ ה  כּ זּ רע ונזרע  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנגנז
ואין  העוֹ לם. התקיּ ם וּ מּמ נּ וּ  וּ פר וֹ ת, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְוּ זרעים
וּ מקיּ ם בּ עוֹ לם מּמ נּ וּ  יוֹ צא ׁש ֹּלא יוֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְל#
העוֹ לם. את זן  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַהכּ ל

IIתהלים IIזוהר 
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חוּ ט בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סקים מקוֹ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בכל 
על  ונמׁש # גּ נ וּ ז אוֹ ר מאוֹ תוֹ  יוֹ צא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ּה . ׁש עוֹ סקים מב )אוֹ תם (תהלים  ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ע ּמ י . ׁש ירה וּ ב לּ ילה  חסדּ וֹ  ה' יצוּ ה ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָיוֹ מם
למּט ה, הּמ ׁש כּ ן ׁש הוּ קם בּ יּ וֹ ם בּ ארנוּ . ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 

כּ תוּ ב  מ)?מה אל (שמות לבא  מׁש ה יכל וֹלא ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹֹ◌ָ◌ֶֹ◌
זּ ה מה הענן. עליו ׁש כן  כּ י מוֹ עד ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶֹאהל

היההענן  אחד חוּ ט הענן)? צד (עמוד מאוֹ תוֹ  ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
בּ כּ ל בּ שׂ מחה ׁש יּ צא הראׁש וֹ ן האוֹ ר  (של ׁש ל  ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֹ

יוֹ םהכל ) וּ מא וֹ ת וֹ  ׁש לּ מּט ה, לּמ ׁש כּ ן ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ כנס 
מ ׁש ּמ ׁש (ראשון) ׁש ּמ וּ ׁש  אבל  נגלה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִֹלא

בּ כ  מחדּ ׁש  והוּ א מעשׂ הבּ עוֹ לם, יוֹ ם  ל ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
◌ִ◌ֵ◌ְבראׁש ית.

ׂשמחה לב  ּוליׁשרי  ל ּצּדיק זרע ְְְִִִֵֵַַַָָֻאֹור 

וגו'אוֹ ר לצּ דּ יק יא)זרע חדש:(צז , [זוהר  ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ג .)בראשית אוֹ ר](דף  יהי אֹלהים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר 
ג ) א  מׁש מע (בראשית מכּ אן יצחק, רבּ י אמר  ,ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הלּ לוּ  הנּ טיעוֹ ת  את  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש עקר
אוֹ מר, יהוּ דה רבּ י  יהי . ׁש כּ ת וּ ב אוֹ תן, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוׁש תל
ויהי  ׁש כּ תוּ ב  מׁש מע ׁש נינוּ . היה ׁש כּ בר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהאוֹ ר 
וּ כ ׁש הסּת כּ ל  ויהי . אלּ א כתוּ ב , ֹלא והיה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְאוֹ ר .
ׁש ל  הדּ וֹ ר וֹ ת בּ אוֹ תם הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
גּ נז  האוֹ ר, לאוֹ תוֹ  רא וּ יים ׁש ֹּלא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  טו)אוֹ תוֹ . לח  ויּמ נע (איוב  ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אוֹ תוֹ  גנז וּ למי  אוֹ רם, דּ וקאמר ׁש עים ? ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  יא)ל צּ דּ יקים, צז  זרע (תהלים  אוֹ ר ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌
אֹלהים ויּ אמר שׂ מחה. לב וּ ליׁש רי ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יק

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אוֹ ר, ב )יהי מא העיר(ישעיה  מי ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
טוֹ ב  כּ י  האוֹ ר את אֹלהים ויּ רא ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמּמ זרח.

ד ) א ראה(בראשית מה כּ מ וֹ , חיּ יא, רבּ י אמר ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌
וגנז  הר ׁש עים מע שׂ י את ראה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ ,
האוֹ ר את אֹלהים ויּ רא אמר , אבּ א ר בּ י  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַאוֹ תוֹ .

האוֹ ר את אֹלהים ו יּ רא אוֹ תוֹ . לגנז טוֹ ב, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִכּ י
כּ י  כּ אן כּ תוּ ב רגז. בּ וֹ  נמצא ׁש ֹּלא טוֹ ב , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִכּ י

ׁש ם וכתוּ ב א)טוֹ ב, כד  ה'(במדבר  בּ עיני  טוֹ ב כּ י  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
מוֹ כיח, הכּ תוּ ב וסוֹ ף י שׂ ראל , את ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְלבר#

ד )ׁש כּ תוּ ב א האוֹ ר(בראשית בּ ין אֹלהים ויּ בדּ ל ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
רגז, בּ וֹ  נמצא ֹלא כּ # וּ מ0וּ ם החׁש #, ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵוּ בין 
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  א וֹ תם ׁש 0ּת ף גּ ב על  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף
האוֹ ר ׁש יּ היה העליוֹ ן האוֹ ר וּ ראה, בּ א ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַיחד.
בּ וֹ , הכּ ל שׂ מחת האוֹ ר וּ מאוֹ תוֹ  מאיר , ֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה
עּמ וֹ , החקיקוֹ ת  חקוּ קי  להתעּט ר היּ מין ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהוּ א

ׁש כּ תוּ ב  נתבּ אר , כ )והרי  ל , רב (תהלים מה ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הראׁש וֹ ן  האוֹ ר  זה  לּ יראי#, צפנּת  א ׁש ר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְטוּ ב#
לאוֹ תם לצּ דּ יקים הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש גּ נז
מצּ ד  ערב, ויהי  ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  החטא, ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִיראי
ׁש הם וּ מּת וֹ # האוֹ ר. מצּ ד בקר , ויהי  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַהח ׁש #.

אחד . י וֹ ם כּ תוּ ב יחד, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת ּת פים

יכ ֹול אינ ֹו ׁשהעֹולם וצפה ראה ְֵֶַָָָָָָָָָה ּקּב"ה
ה ּצּדיק הּוא  - היס ֹוד  ּבל ּתי  ְְֲִִִַַַַֹלעמד

וגו'אוֹ ר  ל צּ דּ יק יא)זרע  פ ':(צז, חדש  [זוהר ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

י"א :)בראשית  יהי ](דף אֹלהים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
אוֹ ר ויהי  א)אוֹ ר ּפ תח,(בראשית  ח יּ יא ר בּ י  . ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

צז) ל(תהלים  זרע לבאוֹ ר  וּ ליׁש רי צּ דּ יק ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
וצפהשׂ מחה  ראה הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  . ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

היסוֹ ד , בּ ל ּת י לעמד יכוֹ ל  אינוֹ  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש העוֹ לם
עליו  עוֹ מד  ׁש העוֹ לם היס וֹ ד ה וּ אואיזהוּ  ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ׁש נּ אמר י)הצּ דּ יק , עוֹ לם.(משלי  יסוֹ ד  וצדּ יק ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא  הראׁש וֹ ן יסוֹ ד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוזהוּ 
אוֹ ר ׁש נּ אמר  אוֹ ר, נקרא  והוּ א בּ ע וֹ למוֹ , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְהוּ א

0כּ תוּ ב מּמ ה וע וֹ ד, לצּ דּ יק. א)זרע (בראשית ָ◌3◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
כּ אן  נאמר  טוֹ ב. כּ י  האוֹ ר את אֹלהים ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא

להלּ ן ונאמר טוֹ ב, ג )כּ י צ דּ יק (ישעיה אמר וּ  ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ט וֹ ב. ◌ִכּ י 
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ה ּכב ֹוד ּכּסא  מא ֹור נ ּטלה  צּדיק  ׁשל ְְִִִִֵֵֶַַָָָנׁשמתֹו
הּזה ּבע ֹולם ְְִֶֶֶַָָונכנסת

וגו'אוֹ ר  ל צּ דּ יק יא)זרע  פ ':(צז, חדש  [זוהר ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

לך ל"ב:)לך רבּ י ](דף  אמר  אחר , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
הענין  מן  למעלה כּ תוּ ב מה רק ּת נחוּ ם, ? ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

אחר אחריו  וכתוּ ב הנּ ערים. אכלוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
אברם. אל  ה' דבר היה האלּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
ונזּ וֹ נית יוֹ ׁש בת  ׁש ה נּ ׁש מה ׁש עה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
בּ וֹ . וּ מתל בּ ׁש ת מעלה, ׁש ל  האוֹ ר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵמא וֹ תוֹ 
לעוֹ לם הנּ ׁש מה לבוּ ׁש  ּת נח וּ ם, ר בּ י ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 
מכּ ּס א ׁש לּ מעלה זוֹ הר א וֹ ר  הוּ א ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַהבּ א

ׁש נּ אמר הוּ א, צז)הכּ ב וֹ ד זרע (תהלים  אוֹ ר ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌.◌ַ◌
שׂ מחה  לב וּ ליׁש רי וכתוּ ב לצּ דּ יק  ס). (ישעיה ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

וֹלא מלא# וֹלא ע וֹ לם. לאוֹ ר  ה' ל # ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
אמר ודוד הכּ בוֹ ד . כז)כּ ּס א אוֹ רי (תהלים ה' ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש אמר כּ מוֹ  זה והוֹ ל; אירא. מּמ י  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְויׁש עי
מאוֹ ר נּט לה צדּ יק ׁש ל נׁש מתוֹ  יהוּ דה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
אם הזּ ה. בּ עוֹ לם ונכנסת הכּ בוֹ ד , ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִכּ ּס א
ׁש יּ ּת וֹ סף  דין אינוֹ  - למעלה ועוֹ לה ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָזכתה
בּ ראׁש וֹ נה 0ּק בּ לה מּמ ה אוֹ ר י וֹ תר  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָלּה 
אוֹ תוֹ  מקבּ לת וּ מּמ י  הזּ ה. בּ ע וֹ לם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִלכּ נס 

מקראהאוֹ ר אלמלא יהוּ דה, רבּ י  אמר ? ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  לאמר וֹ , אפׁש ר אי  (בראשיתכּ ת וּ ב, ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

וֹלאטו) אנכי  ל#, מגן אנכי אברם ּת ירא ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַאל 
ול ּמ ה מאד .אחר, הרבּ ה ׁש 7כר# בּ ׁש ביל ? ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֹ

שׂ כר ל# יׁש  - מאד הרבּ ה שׂ כר# אחר, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
בּ ראׁש וֹ נה ל # ׁש היה על  מאד, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהר בּ ה

וה האוֹ ר, מא וֹ תוֹ  בּ ר וּ #וּ מתל בּ ׁש ת ּק דוֹ ׁש  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ונוֹ תנ ּה  מ0מוֹ , אחת אוֹ ת נוֹ טל ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵהוּ א
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  עתיד ׁש נינוּ , הרי  כּ י ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָֹ◌ְבּ רא ׁש ּה .
וצ דּ יק  צדּ יק כּ ל  בּ רא ׁש  עטרה  להי וֹ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִהוּ א

ואיזהוּ  הבּ א. כּ אׁש רלעוֹ לם ה "א, אוֹ ת זה ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב וארץ, ׁש מים ב )בּ רא (בראשית  ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ ראם. בּ ה"א  יז)בּ הבּ ראם, (שם  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש מ# והיה אברם ׁש מ# את עוֹ ד  יּק רא ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוֹלא
בּ תכלית ׁש למה הנּ ׁש מה  להי וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  והּט וֹ ב. סב )ה0למוּ ת עין (ישעיה  ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ל וֹ . למחכּ ה יעשׂ ה זוּ לת# אֹלהים ראתה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָֹלא

לעֹולם ּומּכרת י ֹודעת צּדיק  ׁשל  ְִִֶֶֶַַַַָָָנ ׁשמתֹו
המׁשרת מלאְך ּומּכיר י ֹודע ּׁשאינֹו מה ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָה ּבא 

וגו'אוֹ ר לצּ דּ יק יא)זרע חדש:(צז , [זוהר  ָ◌.◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌

לך לך ל "ג .)פ ' יה וּ דה,](דף ר בּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
לעוֹ לם וּ מכּ רת יוֹ דעת צדּ יק ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתוֹ 
מלא# וּ מ כּ יר יוֹ דע 0אינוֹ  מה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהבּ א

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ג )המׁש רת. אמר וּ (ישעיה  ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ה0רת. מּמ לאכי  טוֹ ב כּ י טוֹ ב , כּ י ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יק

צז)וכתוּ ב וּ ליׁש רי (תהלים לצּ דּ יק זרע אוֹ ר ְ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
שׂ מחה.לב ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ליהו�אצח ׁש ירוּ  לּ וֹ �מזמוֹ ר ׁש יעה הוֹ  עשׂ ה נפלאוֹ ת כּ י חדׁש  ׁש יר ¦§¦©Ÿ̈¦¨¨¦¦§¨¨¨¦¨

לחברו  אדם  בין שלום  להטיל

חדש שיר לה' א)שירו  צח]:(צח, לפרק תהלים שלו[שימוש  ושם לחבירו , אדם בין שלום להטיל
י"ה .

IIתהלים IIשימוש

ּבעֹולם ה ּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש ּׁשּברא מה ֶַַָָָָָָָּכל
ּבין  לפניו ותׁשּבחֹות  ׁשירה אֹומרים  ְְְְִִִֵָָָָָֻּכּלם

למּטה ּבין ְְְֵַַָָלמעלה 

וגו'מזמ וֹ ר חדש ׁש יר לה' א)ׁש יר וּ  :(צח, ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

שרה  חיי  פ' ח "א קכג :)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף
בּ אר וּ הוּ  הזּ ה הּפ ס וּ ק ואמר , ּפ תח ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵיוֹ סי 
כּ כּ תוּ ב  אוֹ תוֹ , אמרוּ  ׁש הּפ ר וֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים

ו) א  ׁש היוּ (שמואל בּ דּ ר#, הּפ ר וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַויּ 0רנה
הן  ׁש ירה ואיזוֹ  חד ׁש ה. ׁש ירה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ מר וֹ ת

כּ י אמר וּ  חדׁש  ׁש יר לה ' ׁש יר וּ  מזמוֹ ר  ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
להסּת כּ ל, י ׁש  כּ אן עשׂ ה. מה נפלאוֹ ת ׁש כּ ל  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

כּ לּ ם  בּ ע וֹ לם, הוּ א בּ רוּ ! הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌.◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ-בּ רא 
בּ ין  לפניו , ותׁש בּ חוֹ ת  ׁש ירה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ מרים

למּט ה  בּ ין ׁש הםלמעלה ּת אמר ואם . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌
היו]מעצמם הזּ וֹ [ד"א  ה0ירה את אוֹ מרים ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ודּ אי  זה כּ # אלּ וּ ,- אבל  עליוֹ ן . סוֹ ד  ׁש זּ הוּ  ! ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
נׁש קל  ׁש האר וֹ ן וכיון גּ בּ ן. על  היה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאר וֹ ן

ׁש רוּ  הן למעלה, ושׂ מוּ הוּ  לאעליהם [נ"א : ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
מהן שכבו] ׁש נּ נטל כּ יון ׁש הרי ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִׁש ירה ,

ׁש ל ה הּפ ר וֹ ת ׁש אר כּ דר# גוֹ ע וֹ ת היוּ  אר וֹ ן, ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ׁש ירה. אמר וּ  ו ֹלא ׁש הארוֹ ן העוֹ לם ו דּ אי ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

לז ּמ ר אוֹ תן  עשׂ ה  גּ בּ ן הרי ׁש על  מזמוֹ ר, . ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
לדוד  מזמוֹ ר כּ תוּ ב וּ בכּ ל  ונת בּ אר , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנ וּ ,
כּ לל . דּ וד אמר  ֹלא  וכאן מזמ וֹ ר , לדוד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְאוֹ 
לזּמ ר הּק דׁש  רוּ ח ׁש עתידה מזמ וֹ ר, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
את הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ׁש יּ קים בּ זמן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 

חד ׁש . ׁש יר  לה' ׁש ירוּ  ואז העפר , מן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
נאמרה ֹלא כּ זוֹ  ׁש ירה ׁש הרי  חד ׁש . הוּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָאז

העוֹ לם. ׁש נּ ברא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמיּ וֹ ם

ּכׁשּנֹוׂשא ֹות ז ֹו תׁשּבחת - לה' ׁשירּו ְְְְִִִֶַַַמזמֹור
א ֹותּה מ ׁשּבח ֹות  ְְַָָָהאר ֹון

וגו'מזמ וֹ ר חדש ׁש יר לה' א)ׁש יר וּ  :(צח, ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

תרומה  פ' ח "ב  קל"ח.)[זוהר ◌ִ◌ְ◌ְוזהוּ ](דף
הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת חדׁש . ׁש יר לה' ׁש ירוּ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִמזמוֹ ר 
בּ ּה , ׁש התעוֹ ררנוּ  גּ ב  על אף  בּ ארנוּ ה. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי 
הוּ א, יפה ׁש התע וֹ ררוּ , החברים ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררוּ ת
את נוֹ שׂ אוֹ ת כּ ׁש היוּ  על וֹ ת, הלּ לוּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּפ רוֹ ת
כּ מ וֹ  הזּ וֹ , בּ ּת ׁש בּ חת התע וֹ ררוּ  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהאר וֹ ן,

ו)ׁש נּ אמר  א בּ דּ ר #.(שמואל הּפ ר וֹ ת ויּ 0רנה ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אוֹ מר וֹ ת היוּ  ׁש ירה  לה'ואיזוֹ  ׁש ירוּ  מזמ וֹ ר  ? ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌

הזּ ה הּס וֹ ד  עשׂ ה. נפלאוֹ ת כּ י חדׁש  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִׁש יר
חיּ וֹ ת ׁש א וֹ תן  בּ ׁש עה ׁש לּ מעלה. כּ מ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְהוּ א

את אוֹ תוֹ (הארון)נוֹ שׂ אוֹ ת להרים הכּ ּס א ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואם זוֹ . ּת ׁש בּ חת אוֹ מרוֹ ת הן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ּת מיד  והרי  חד ׁש , כּ אן כּ ת וּ ב לּמ ה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹּת אמר,

זוֹ  ּת ׁש בּ חת ׁש ה וּ אאוֹ מרים ודּ אי  אלּ א ? ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
בּ התחדּ ׁש וּ ת אלּ א נקרא ֹלא וחדׁש  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָחדׁש ,
חד ׁש , הוּ א אז מה 0מ ׁש , כּ ׁש נּ אוֹ רה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה
וּ זר וֹ ע  ימינוֹ  לּ וֹ  הוֹ ׁש יעה  חדׁש . ׁש יר ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְוזהוּ 
וּ שׂ מאל  ימין ׁש ל התעוֹ רר וּ ת  הרי  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָקדׁש וֹ ,
כּ ׁש נּ וֹ שׂ א וֹ ת ז וֹ , ותׁש בּ חת אוֹ תּה . ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל 

IIתהלים IIזוהר 
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קדׁש וֹ : וּ זרוֹ ע יהו�בימינוֹ  צדקתוֹ :�הוֹ דיע גּ לּ ה הגּ וֹ ים לעיני יׁש וּ עתוֹ  §¦§©¨§¦©§Ÿ̈§¨§¥¥©¦¦¨¦§¨
אֹלהינוּ ג  ׁש וּ עת י את ארץ אפסי כל ראוּ  ישׂ ראל לבית ואמוּ נתוֹ  חסדּ וֹ  ¥¡©§¥¤¨¥§©¨¨¥¨§¦¥§¨¡¤§©©̈זכר

ליהו�ד :' וזּמ רוּ :�הריעוּ  ורנּ נוּ  ּפ צחוּ  הארץ ליהו�זּמ רהכּ ל וּ  ¨¦©Ÿ̈¨¨¨¤¦§§©§§©¥©§©Ÿ̈

זמרה:� וקוֹ ל בּ כנּ וֹ ר הּמ ל�ובּ כנּ וֹ ר לפני הריעוּ  ׁש וֹ פר וקוֹ ל בּ חצצרוֹ ת §¦§¦§¦§¨©£Ÿ§§¨¨¦¦§¥©¤¤

בּה :ז:�יהו� ויׁש בי ּת בל וּ מֹלאוֹ  היּ ם יחדחירעם כף ימחאוּ  נהרוֹ ת §Ÿ̈¦§©©¨§¥¥§Ÿ§¥¨§¨¦§£¨©©
ירנּ נוּ : יהו�טהרים בּ צדק�לפני ּת בל יׁש ּפ ט הארץ לׁש ּפ ט בא כּ י ¨¦§©¥¦§¥§Ÿ̈¦¨¦§Ÿ¨¨¤¦§Ÿ¥¥§¤¤

בּ מיׁש רים: ¦¨¥§¦©§ועּמ ים

לבית כּ ׁש עוֹ לוֹ ת אוֹ תּה  מׁש בּ חוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהאר וֹ ן,
ׁש מׁש , לבית ע וֹ לוֹ ת ׁש עגלוֹ ת כּ מוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מׁש ,
ׁש בּ ׁש בּ ת מ0וּ ם אחד, בּ סוֹ ד עוֹ לים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
הּת ּק וּ ן  למעלה. לעל וֹ ת הכּ ּס א על יּ ת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִהיא
הּת ׁש בּ ח וֹ ת כּ ל  בּ ׁש בּ ת. הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל
העם אוֹ תוֹ  לׁש בּ ח ל ׁש בּ ת, ּת ּק נוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ לוּ 

בּ עוֹ לם. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהיּ חיד

ׁשיר אּלא  עּתיק ? ׁשיר  י ׁש וכי  חד ׁש: ְִִִִִֵֶַָָָׁשיר
לֹוׁש ׁשּבחּו לא קד ֹוׁשים מלאכים  ּכעת עד  ְְְִִִֵֶַַָָֹ

חדׁש ׁשהּוא  ִֶָָמ ּׁשּום

וגו'מזמ וֹ ר חדש ׁש יר לה' א)ׁש יר וּ  :(צח, ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ק"ע :] דף  לך שלח  פ' ח "ג  ◌ֶ◌ֵאלּ ה[זוהר
מנגּ נים נגּ וּ ן  איזה נגּ וּ ן, ׁש ּמ נ גּ נים ?ׁש עוֹ לים ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

יתוֹ ם. צח)ׁש יר ׁש יר(תהלים לה' ׁש ירוּ  מזמוֹ ר ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
וכי  חד ׁש , ׁש יר וגו'. ע שׂ ה נפלאוֹ ת כּ י  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָחדׁש 

עּת יק  ׁש יר  כּ עתי ׁש  ׁש עד  ׁש יר, אלּ א  ? ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
מ0וּ ם לוֹ , ׁש בּ חוּ  ֹלא קדוֹ ׁש ים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים

חדׁש  הוּ א הּט עם מה חד ׁש . בּ גלל ׁש הוּ א ? ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מׁש בּ ח וֹ  עלוּ מיו, ׁש ּמ ח דּ ׁש  אחד  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶאוֹ תוֹ 
זה הי ׁש יבה, ראׁש  אמר וכ # לוֹ . ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְואוֹ מר 
ׁש דּ בק  מ0וּ ם חדׁש , והוּ א חדׁש  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
סטרא להוֹ ציא מּמ נּ וּ . נפרד וֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ 0מׁש 

בּ ּה  ׁש כּ ת וּ ב חדּ וּ ׁש , בּ ּה  ׁש אין א)אחרא (קהלת ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
וֹלא וּ בלה, הוּ א זקן חד ׁש . כּ ל  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְואין

תולדות,התחדּ ׁש . עשה ואלמלא תולדות. עושה (ולא ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
העולם) מטשטש .היה

ּכי ה ' לפני  אֹומרים הּכּפרת על ְְְְִִִִֵֶֶַַַַֹּכׁשּמכּסים
ּבצדק ּתבל  יׁשּפט  הארץ ל ׁשּפט ְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹבא 

וגו 'לפני הארץ לׁש ּפ ט בא ּכ י ט)ה ' :(צח , ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌

מות  אחרי פ ' ח"ג נ"ח:)[זוהר ◌ַ◌ָאמר](דף
על  אראה בּ ענן כּ י  כּ אן , רצה  מה אבּ א, ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י
והרי  אהרן, יבא בּ זּ את וכתוּ ב  ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַהכּ ּפ רת,
בּ ׁש עה ה0כינה את רוֹ אה אינוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ַהכּ הן

י וֹ רד ,ׁש נּ כנס  וּ כׁש היה י וֹ רד, היה ענן אלּ א ? ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
כּ נפי  וּ מתעוֹ ררים  הזּ וֹ  הכּ ּפ רת על  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע
ׁש ירה. ואוֹ מרים בּ הם וּ מּק יׁש ים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהכּ רוּ בים,

אוֹ מרים ׁש ירה צו)?ואיז וֹ  ה'(תהלים גדוֹ ל כּ י ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
זה א ֹלהים. כּ ל  על הוּ א נוֹ רא  מאד ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌3◌ְוּ מהלּ ל
ׁש ּפ וֹ רשׂ ים וּ בׁש עה כּ נפיהם. את  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ עלים
העּמ ים אֹלהי  כּ ל  כּ י  אוֹ מרים, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תן,
על  כּ ׁש ּמ כּס ים עשׂ ה. ׁש מים וה' ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱאלילים
לׁש ּפ ט בא כּ י ה' לפני אוֹ מרים , ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַהכּ ּפ רת,
בּ מי ׁש רים. ועּמ ים בּ צדק, ּת בל יׁש ּפ ט ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

בּ ּמ קדּ ׁש ,וקוֹ לוֹ תיהם הכּ הן ׁש וֹ מע היה  ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ מקוֹ מּה , קטרת שׂ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָאז
הכּ ל  ׁש יּ תבּ ר # כּ די ׁש ּמ ת כּ וּ ן, בּ ּמ ה ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתכּ וּ ן

ויוֹ רדים,(וקולותיהם) עוֹ לים הכּ רוּ בים וכנפי .ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
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וּ מעלים לכּ ּפ רת מכ ּס ים ׁש ירים, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוׁש רים
זהוּ  דּ וקא.להם. סככים סככים. ׁש כּ תוּ ב ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

נׁש מעים ׁש ּק וֹ לוֹ תיהם לנוּ  כּ מ וֹ וּ מנּ ין ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌
א)ׁש נּ אמר  אמר(יחזקאל וגו'. קוֹ ל את ואׁש מע ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌

בּ מיׁש רים מהוּ  בּ מיׁש רים. ועּמ ים יוֹ סי , ?ר בּ י ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ׁש ני  להכליל - אהבוּ # מיׁש רים ׁש נּ אמר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
זה, ועל ודּ אי. מי ׁש רים וּ נקבה, זכר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְכרוּ בים,

וכתוּ ב, בּ מי ׁש רים. ז)ועּמ ים ויּ ׁש מע (במדבר  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אליו מדּ בּ ר הּק וֹ ל ׁש ני (וגו')את מבּ ין ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

מכּ אן  אמר, יצחק ר בּ י אליו. וידבּ ר  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ַהכּ רבים
וּ נקבה, זכר  נמצא ׁש ֹּלא מקוֹ ם ׁש בּ כל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,
ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  ׁש כינה. ּפ ני לרא וֹ ת  כּ דאי ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵאינוֹ 

קמ) וׁש נינוּ ,(תהלים  ּפ ני#, את יׁש רים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵי ׁש בוּ 
לב )כּ תוּ ב וּ נקבה,(דברים זכר הוּ א, ויׁש ר צדּ יק ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

כּ ת וּ ב, ועליהם וּ נקבה. זכר  כּ ר וּ בים כּ אן ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַאף
צט ) ועּמ ים(תהלים מי ׁש רים. כּ וֹ ננּת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַאּת ה

כּ #, וּ מ0וּ ם כה)בּ מי ׁש רים. וּ פניהם(שמות ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
בּ ארנוּ . והרי  אחיו, אל ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִאיׁש 
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הארץ:�יהו�אצט ּת נוּ ט כּ רוּ בים יׁש ב עּמ ים ירגּ זוּ  �יהו�במל� §Ÿ̈¨¨¦§§©¦Ÿ¥§¦¨¨¨¤§Ÿ̈
העּמ ים: כּ ל על הוּ א ורם גּ דוֹ ל הוּ א:ג בּ ציּ וֹ ן ׁש  קדוֹ  ונוֹ רא גּ דוֹ ל ׁש מ% יוֹ דוּ  §¦¨§¨©¨¨©¦¦§¨§¨¨

אּת הד  בּ יעקב וּ צדקה מׁש ּפ ט מיׁש רים כּ וֹ ננּת  אּת ה אהב מׁש ּפ ט מל� ¨©Ÿ¤¤¦§¨¨¥©¨©§¨¥¨¦¦§¨§¨¨§©£Ÿ§ועז

יהו�העשׂ ית: הוּ א:'אֹלהינוּ �רוֹ ממוּ  ׁש  קדוֹ  רגליו להדם והׁש ּת חווּ  ¨¦¨§§Ÿ̈¡¥§¦§©£©£Ÿ©§¨¨

יהו�ו אל קראים ׁש מוֹ  בּ קראי ׁש מוּ אל וּ  בּ כהניו ואהרן יענם:�מׁש ה והוּ א Ÿ¤§©£Ÿ§Ÿ£¨§¥§Ÿ§¥§Ÿ¦¤§Ÿ̈§©£¥

חסיד  להיות 

עמים ירגזו מלך  א)ה' צט]:(צט, לפרק תהלים  חסיד.[שימוש  להיות 

IIתהלים IIשימוש

ּברּוְך הּקד ֹוׁש זה - אהב  מׁשּפט  מל ְך ְְִֵֶֶֶַָָָָֹועז
ה ּוא

וגו'ועז  אהב  מׁש ּפ ט ד )מל  ח "א:(צט, [זוהר ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

ויחי רלב:)פ' ואמר,](דף  י וֹ סי  רבּ י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  זה - אהב מׁש ּפ ט מל# ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְועז
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ חזּ ק ּת קף - מל# ועז  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ְהוּ א.
בּ מׁש ּפ ט ׁש הרי בּ מׁש ּפ ט, א לּ א אינוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵהוּ א

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  הארץ, כט )ע וֹ מדת מל#(משלי ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
מל# ועז כּ #, וּ מ 0וּ ם ארץ. יעמיד  ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש ּפ ט

ו ֹלא אהב, כּ נסת[מתחזקת]מׁש ּפ ט נתקנת ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש ּמ 0ם מ0וּ ם בּ מ ׁש ּפ ט, אלּ א ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
נוֹ טלת היא ׁש נּ וֹ טלת , הבּ רכ וֹ ת וכל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִנזּ וֹ נית ,
כּ ל  - אהב  מׁש ּפ ט  מל# ועז ולכן ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמ0ם,
הּמ ׁש ּפ ט. כּ נגד  ׁש לּ ּה  האהבה וכל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּת ׁש וּ קה
ׁש ני  ׁש ל סוֹ ד  - מיׁש רים כּ וֹ ננּת  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַאּת ה 
וי0וּ ב  ּת ּק וּ ן ׁש הם למּט ה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהכּ רוּ בים

נתבּ אר. והרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

נצח ּבמּדת – ואהרן ּכמ ׁשה ׁשק ּול ְְְְֲִֵֶֶַַַָֹֹׁשמּואל 
ְוה ֹוד

ּב קראי מ ׁש ה וּ ׁש מוּ אל ּב כהניו  ואהרן  ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌

וגו ' ו )ׁש מו בראשית:(צט, פ ' ח"א  [זוהר ְ◌ְ◌

כא :) יעקב,](דף  אצל כּ ׁש בּ א  ירכ וֹ . בּ כף ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַויּ גּ ע
ה ּק ׁש ה. בּ דּ ין ערב ּפ נוֹ ת  מאוֹ תוֹ  כּ ח ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ָלקח
כּ י  ויּ רא ל וֹ . יכל וֹלא בּ וֹ  נכלל היה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְויעקב
הדּ ין  ּת קף לקח ירכוֹ . בּ כף ויּ גּ ע לוֹ  יכל ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ָֹלא
לגּ וּ ף. מחוּ ץ הוּ א ׁש יּ ר # בּ גלל ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמ0ם,
בּ סוֹ ד  כּ לוּ ל היה וגוּ פוֹ  גוּ ף, היה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עקב
כּ יון  אדם. ׁש נּ קרא בּ סוֹ ד  דרגוֹ ת ׁש ּת י  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ל
כּ ף  וּת קע  - מ יּ ד לגּ וּ ף, מחוּ ץ ּת קף ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ קח
ׁש בּ א עד מ0ם אי ׁש  התנבּ א ו ֹלא יעקב. ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶיר#
כּ י  בּ וֹ , כּ תוּ ב  ישׂ ראל נצח  זה ועל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְׁש מוּ אל,
ׁש ל  מהוֹ דוֹ  נתנבּ א יהוֹ ׁש ע הוּ א. אדם ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ָֹלא

ׁש כּ תוּ ב כז)מׁש ה, עליו.(במדבר מה וֹ ד# ונתּת  ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
שׂ מאל  יר# - נצח חמי ׁש ית. דר גּ ה וזוֹ  ֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְהוֹ ד.
בּ יּ מין, א וֹ ת וֹ  וכלל דוד בּ א ולכן יעקב. ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ל

טז)ׁש כּ תוּ ב נצח.(תהלים  בּ ימינ# נעמ וֹ ת ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
הּט עם מה בּ ימינ#. אלּ א כתוּ ב  ֹלא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְימינ #

יעקב  יר # אליו נחל ׁש ה ׁש התקרב בּ גלל ? ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌
עד  והתעכּ ב כּ ח, מּמ נּ וּ  ולקח הּט מאה ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַצד
ׁש ל  יר# ׁש זּ הוּ  להזכּ יר בּ א זה ועל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְׁש מוּ אל.
זה ועל  ישׂ ראל. נצח וגם ׁש כּ תוּ ב ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

וּ לבּס וֹ ף. בּ ראׁש ית בדּ ין הי וּ  דּ בריו ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ ל

אחרוע וֹ ד , אוֹ תוֹ  כּ לל הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
מתי  בּ הוֹ ד , ׁש ּמ ׁש חכּ # לאחר  ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ואהרן. כּ מׁש ה ׁש קוּ ל ה וּ א  זה ועל ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמלכים .
- ׁש לּ מעלה צדדים בּ ׁש ני ואהרן ּמ ׁש ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַמה 
הצּ דדים, ׁש ני ׁש אוֹ תם כּ מוֹ  למּט ה הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַגּ ם

הם ואהרן וּ מי ׁש ּמ ׁש ה  כּ מוֹ  והוֹ ד , נצח ? ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
בּ זוֹ , זוֹ  אחוּ זוֹ ת הדּ רגוֹ ת וכל ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .

צט )ׁש כּ תוּ ב בּ כהניו (שם ואהרן מ ׁש ה  ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌
צדדים ׁש 0ה ׁש הרי  ׁש מוֹ . בּ ק וֹ ראי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ׁש מוּ אל

בּ זוֹ . זוֹ  ואחוּ זוֹ ת ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִנכללוּ 

וי ׁשקט ּתינ ֹוק אצל ֹו יביאּו ּברגז ׁשהּוא  ְְְְִִִִֶֶֶָֹֹמי 
ּכתינֹוק עצמֹו ויע ׂשה ּבׂשמחה ויחזר ְְְְְְְֲֲִִֶַַַָָֹרגזֹו

ּבׂשמחה הּכל ְְְִַָָֹואז

ּב קראי מ ׁש ה וּ ׁש מוּ אל ּב כהניו  ואהרן  ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌

וגו' ו )ׁש מו  תרומה:(צט , פ' ח "ב  [זוהר ְ◌ְ◌

קמ"ח.) עוֹ מד ](דף  והכּ ל ּת ינוֹ קוֹ ת, - ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ רוּ בים
ׁש כּ תוּ ב אחד , יא)בּ סוֹ ד י שׂ ראל (הושע  נער כּ י  ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

היּ רח בּ חדּ וּ ׁש  הכּ ל  זה וּ בגלל  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ָואהבהוּ .
ׁש ּמ תח כּ מוֹ  ה וּ אּת ל וּ י. כּ # בּ חדּ וּ ׁש וֹ , זה דּ ׁש  ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

סוֹ ד  וזה נערים, הם הנּ ער , כּ # וּ מ0וּ ם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ַהכּ ל.
נערים ׁש ני על  ׁש עוֹ מדת נעוּ רים, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵאׁש ת
גּ דוֹ לוֹ ת ּפ נים - כּ ר וּ בים עליוֹ ן . ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְבּ חדּ וּ ׁש 
נס ּת רים ּפ נים הם. כּ # ודּ אי קטנּ וֹ ת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָוּ פנים 
חדּ וּ ׁש  וּ בגללם מתגּ לּ ים, ׁש ֹּלא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
למּט ה, קטנּ וֹ ת ּפ נים ׁש לּ ּה . וּ מלּ וּ י ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה
בּ סוֹ ד  וּ מ ּט ה למעלה בּ כּ ּפ רת, ׁש בּ ארנוּ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
אלּ וּ  הארץ , ואת ה0מים את עוֹ מדים . ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
ואחד  זכר אחד  כר וּ בים, ׁש ני  ׁש ל ס וֹ ד ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵהם
בּ חביבוּ ת, בּ אלּ וּ  אלּ וּ  דּ בוּ קים  להיוֹ ת  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְנקבה,
וּ מּט ה מעלה לר בּ וֹ ת - את ׁש נּ תבּ אר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
אחד . בּ כלל הכּ ר וּ בים סוֹ ד  להיוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד,

ק)ּכ ת וּ ב  בּ שׂ מחה,(תהלים ה ' את עבדוּ  ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש הרי  הכּ ר וּ בים. ׁש ני ׁש ל  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה

מה כּ ל ביניהם,(מי)ּת ינוֹ קוֹ ת , 0נּ מצא  ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

וסוֹ ד  עּמ הם. ושׂ מח כּ תינוֹ ק ּפ ניו ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְחוֹ זר וֹ ת
חוֹ זר ׁש 0וֹ רה, מי  עליהם ׁש 0וֹ רה כּ יון  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶזה,
גּ ב  על  אף וּ ברצ וֹ ן. הכּ ל  ׁש ל בּ שׂ מחה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַנער
ׁש 0וֹ רה כּ יון העוֹ לם, על  בּ דין ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש חוֹ זר
ק ׁש וּ ר נער בּ שׂ מחה, חוֹ זר  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,

בּ רחמים  חוֹ זר והע וֹ לם מי.(ברגז)בּ שׂ מחה, ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
ויׁש קט  ּת ינוֹ ק  אצל וֹ  יביאוּ  בּ רגז, ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶׁש הוּ א
כּ תינוֹ ק, עצמוֹ  ויעשׂ ה בּ שׂ מחה ויחזר  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָרגז וֹ ,

בּ שׂ מחה  הכּ ל כּ י ואז  נאמר זה סוֹ ד ועל . ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌
וחביבוּ ת, אהבה  אין ואהבהוּ . י שׂ ראל  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַנער

כּ תוּ ב  בּ נער . לג )רק נוּ ן (שמות  בּ ן ויהוֹ ׁש ע ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌3◌ַ◌ִ◌
ׁש ל  הּמ ׁש כּ ן ּת וֹ # ע וֹ מד  היה ימיׁש . ֹלא ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַנער
מׁש ה, אהל היה אהל ׁש אוֹ תוֹ  בּ גלל ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶֹמׁש ה,
ׁש ם נמצא בּ אה, היתה ׁש ה0כינה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה
בּ שׂ מחה היה וּ מיּ ד נער, ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌3◌ְיהוֹ ׁש ע 
הם ׁש ּפ ניו ויה וֹ ׁש ע ה7מחה, ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְוּ ברצוֹ ן
היה. כּ # ׁש לּ וֹ  הּס וֹ דוֹ ת בּ כל בּ כּ ל, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַכּ לּ בנה
יהוֹ ׁש ע  צרי# היה ֹלא הּמ ׁש כּ ן, ׁש נּ בנה ◌ַ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
ונמצאים ׁש ם הי וּ  כּ רוּ בים אלּ א ׁש ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלהיוֹ ת

בּ זה זה כּ נערים בּ חביבוּ ת בּ פנים  ּפ נים , ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ו  הכּ לבּ שׂ מחה. מיּ ד  עליהם, ׁש -וֹ רה כיון ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֹ

כּ לל נמצא ֹלא ודין .בּ שׂ מחה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

י שׂ ראל ,בּ גלל בּ עם ׁש רצוֹ נוֹ  הּק בּ "ה, זה ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לעוֹ רר למּט ה, מעשׂ ה להראוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָרצה
עליהם יׁש ֹלט ׁש ֹּלא דּ ין וּ להעביר  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
הם זכּ אים עּמ וֹ . בּ שׂ מחה תמיד ויהיוּ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל ,

כּ תוּ ב  הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה  ג )בּ עוֹ לם א  (שמואל ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
נער, כּ תוּ ב  וגו'. מׁש רת ׁש מוּ אל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוהנּ ער

צט )וכתוּ ב ׁש מוֹ ,(תהלים בּ קראי וּ ׁש מוּ אל ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌
מ ׁש ה כּ נגד מׁש ה היה ׁש קוּ ל  ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ ,
מדּ וּ ע  ואהרן, כּ מׁש ה ׁש ק וּ ל אם ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְואהרן.
וֹלא הן, מדרגוֹ ת כּ ּמ ה ׁש הרי  נער , ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָכּ תוּ ב
מׁש ה, ׁש ל  קטנּ ה למדרגה אפלּ וּ  מגּ יע  ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָהיה
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למוֹ :ז נתן וחק עדתיו ׁש מרוּ  אליהם ידבּ ר ענן אֹלהינוּ �יהו�חבּ עּמ וּ ד §©¨¨§©¥£¥¤¨§¥Ÿ¨§Ÿ¨©¨§Ÿ̈¡¥

עלילוֹ תם:' על ונקם להם היית נשׂ א אל עניתם יהו�טאּת ה רוֹ ממוּ  ©¨£¦¨¥Ÿ¥¨¦¨¨¤§Ÿ¥©£¦¨§§Ÿ̈

יהו�'אֹלהינוּ � ׁש  קדוֹ  כּ י קדׁש וֹ  להר :'אֹלהינוּ �והׁש ּת חווּ  ¡¥§¦§©£§©¨§¦¨§Ÿ̈¡¥

כּ ׁש ניהם ׁש קוּ ל להיוֹ ת ׁש כּ ן מ ׁש ה(שם)?כּ ל ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌
עליוֹ ן  נאמן נביא הוּ א מׁש ה בּ כהניו, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְואהרן
וה וּ א בּ כהניו, אהרן הנּ ביאים. ׁש אר  כּ ל  ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל
היה ׁש ֹּלא הע וֹ לם. כּ הני  כּ ל על עלי וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵֹכּ הן
כּ אהרן. עליוֹ נה בּ מדרגה  ׁש ע וֹ לה גּ דוֹ ל ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹכּ הן
מה וכהן, נביא וּ נבוּ אה, לכהנּ ה אהרן ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָזכה
זכריה הרי  ּת אמר, ואם אחר. כּ הן זכה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌0ֶֹּלא
היתה ההיא הנּ בוּ אה - היה ונביא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹכּ הן

מההשמטות)לׁש עה . כאן היה,(עד הוּ א לׁש עּת וֹ  , ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
זכריה. את לבׁש ה אֹלהים ורוּ ח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

כּ תוּ ב  ׁש בּ וֹ  ירמיהוּ  הרי ּת אמר, א)ואם (ירמיה ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
- אחרים והרי ידעּת י #, בבּ טן אצר# ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ טרם
עליוֹ נה ולכהנּ ה לנבוּ אה זכ וּ  ֹלא כלּ ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ֶאלּ א
בּ נב וּ אה זכה אהרן ׁש הרי  אהרן, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ְכּ מוֹ 
בּ כה נּ ה זכה הכּ הנים. ׁש אר  כּ ל על ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶעלי וֹ נה
בּ כה נּ ה וׁש ּמ ׁש  בּ נבוּ אה, זכה מׁש ה כּ לּ ם. ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌3◌ַעל
ּמ ׁש ה מה בּ ׁש ּת יהן . זכה ׁש מוּ אל ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעלי וֹ נה.
לוֹ  מׁש יב הוּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  קוֹ רא ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהיה

כּ תוּ ב בּ ׁש מוּ אל אף - איב )מיּ ד  הֹלא(שמואל ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌
קלוֹ ת ויּת ן ה' אל אקרא היּ וֹ ם חּט ים ֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְקציר 
כּ מׁש ה. עליוֹ נה לדרגּ ה  עלה ֹלא אבל ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְוגו'.
הּק דוֹ ׁש  אצל בּ כה נּ ה  מ ׁש ּמ ׁש  היה אהרן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָמה 
לפני  מׁש ּמ ׁש  היה ׁש מוּ אל אף - הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָבּ רוּ #
בּ ׁש ּמ וּ ׁש  עלה ֹלא אבל  ה וּ א , בּ ר וּ # ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

אהרן. כּ מ וֹ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶעליוֹ ן

נביאיםוהדּ בר ׁש היוּ  הם ׁש ֹלׁש ה ה וּ א: כּ # ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
מׁש ה, אחד  בּ כה נּ ה. וׁש ּמ ׁש וּ  ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶנאמנים 
ּת אמר ואם ׁש מ וּ אל. ואחד אהרן, ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְואחד

המׁש  ֹלא  א לּ א(שמש)י #ׁש 0מוּ אל בּ כּ ה נּ ה , ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌

וּ מיה וּ  בּ כהנּ ה, ׁש 0ּמ ׁש  היה  -אחר ירמיה וּ  ? ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌
כּ # כּ תוּ ב ֹלא ׁש הרי א ׁש ר(ירמיהא)! הכּ הנים מן ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש ּמ ׁש . ֹלא  אבל היה , ה כּ הנים  מן ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ ענתוֹ ת .
אחת ּפ עם  וּ מ ׁש ה  עלי , בּ ימי ׁש ּמ ׁש  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְוּ ׁש מ וּ אל
זכה ׁש מוּ אל הּמ לּ וּ אים. ימי  ׁש בעת  א וֹ תם  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ ל

ׁש כּ תוּ ב  א)לנער, א נער.(שמואל ב)וה נּ ער (שם ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌
הזּ וֹ , בּ דּ ר גּ ה  ׁש ע וֹ מד וּ מ 0וּ ם  מ ׁש רת . ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ׁש מ וּ אל
את ׁש נּ וֹ טל מי ואהרן. מׁש ה כּ מ וֹ  ׁש הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי
דּ רגוֹ ת בּ אוֹ תן זוֹ כה  בּ וֹ , וזוֹ כה הזּ ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַה נּ ער

ואהרן. מ ׁש ה בהם  ׁש עמד וּ  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶעליוֹ נוֹ ת

ואהרן  מׁשה  ּכנגד  ׁשמּואל  היה  ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹׁשקּול 

ׁש מו מׁש ה בּ קראי וּ ׁש מ וּ אל בּ כהניו ואהרן ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌

ו)וגו ' תרומה :(צט , פ' חדש  נד.)[זוהר  ](דף ְ◌

ג)כּ תוּ ב א  כּ תוּ ב (שמואל  מ ׁש רת, ׁש מ וּ אל והנּ ער ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
וכתוּ ב צט)נער , ׁש מוֹ .(תהלים  בּ קראי וּ ׁש מוּ אל ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌

ואהרן. מׁש ה כּ נגד  ׁש מוּ אל היה ׁש קוּ ל ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נינוּ ,
נער  כּ תוּ ב לּמ ה ואהרן, מ ׁש ה כּ מוֹ  ׁש קוּ ל ?אם ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

אפלּ וּ  מגּ יע היה ׁש ֹּלא הם, דרגוֹ ת בּ כּמ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
ׁש קוּ ל  להיוֹ ת  ׁש כּ ן כּ ל מׁש ה, ׁש ל הּק ט נּ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַלדּ רגּ ה

ׁש ניהם  כּ #:כּ נגד הוּ א ה זּ ה ה ּפ סוּ ק אלּ א (שם)! ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
נאמן  נביא הוּ א מׁש ה בּ כהניו, ואהרן ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹמׁש ה
בּ כהניו, אהרן הנּ ביאים. ׁש אר  כּ ל על ◌ָ◌ֲֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶעליוֹ ן
ׁש ֹּלא  הע וֹ לם, כּ הני כּ ל על  העליוֹ ן הכּ הן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַהוּ א
כּ מוֹ  העליוֹ נה בּ דּ רגּ ה ׁש עלה גּ דוֹ ל כהן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ָהיה
וכהן, נביא וּ נבוּ אה , לכה נּ ה אהרן זכה ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַאהרן.
הרי  ּת אמר, ואם אחר. כּ הן זכה  0ֹּלא ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַמה

היה ונביא כּ הן ההיאזכריה הנּ ב וּ אה ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב היתה, כד )לׁש עתּה  ורוּ ח(דה "ב  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

זכריה. את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָלבׁש ה

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים צט זוהר מזמור | לחודש  כ | רביעי ספר  480

העליֹון  העֹולם ּכנגד  - ּבׂשמחה ה' את  ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָעבדּו
הּתח ּתֹון  העֹולם ּכנגד - ּברננה לפניו ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹּבאּו

ּב שׂ מחהעבד וּ  יהוה  ב )את ח "א:(ק , [זוהר  ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ויצא  קסג .)פ' הזּ ה](דף הּמ ק וֹ ם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְועל 
אף  חרוֹ ן לבּ וֹ . אל  ויּ תעצּ ב  ה', ויּ נּ חם ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָכּ תוּ ב,
מה כּ ל  ׁש הרי  ּת לוּ י . הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם ׁש הרי ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶה'.
לכל  חיּ ים  בּ אוֹ ר, הוּ א הכּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌0ֶלּ מעלה ,
לפני  עצבוּ ת אין ׁש נינוּ , כּ ן ועל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,

כּ ת וּ ב זה ועל לפני , בּ דיּ וּ ק (תהליםהּמ קוֹ ם , ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ רננה.ק) לפניו בּ אוּ  בּ שׂ מחה ה' את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִעבדוּ 

העוֹ לם כּ נגד - בּ שׂ מחה ה' את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִעבדוּ 
העוֹ לם כּ נגד - בּ רננה לפניו בּ אוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן.
הזּ ה בּ עוֹ לם י שׂ ראל  אׁש ריהם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ ן .

הבּ א. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בע וֹ לם

מּתֹוְך אּלא ה ּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש עב ֹודת  ֲִֵֶֶַַָָָׁשאין
ְֶָחדוה

וגו 'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את [זוהר:(ק, ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ויחי פ' רטז :)ח "ג  כּ תוּ ב ](דף ראה, ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
היה נראה אביהם. יעקב ר וּ ח ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּת חי
ׁש לּ וֹ  הר וּ ח אוֹ תּה  היתה מתה  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בּ ּת חלּ ה
ׁש הרי  אחרת, רוּ ח לקבּ ל  מת כּ וּ ן היה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
אמר בּ ריקנוּ ת. ׁש וֹ רה ֹלא ׁש לּ מעלה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַר וּ ח
בּ מקוֹ ם אלּ א ׁש וֹ רה ֹלא ׁש כינה יוֹ סי, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
ּפ גוּ ם, בּ מקוֹ ם וֹלא חסר , בּ מקוֹ ם וֹלא  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָׁש לם,
ׁש התכּ וּ ן, בּ מקוֹ ם  אלּ א עצוּ ב, בּ מקוֹ ם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוֹלא
ׁש נים אוֹ תן בּ כל  ולכן שׂ מחה, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ מקוֹ ם
ֹלא עצוּ ב, היה ויעקב מאביו נפרד  ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ סף

אלעזר ר בּ י  אמר  ׁש נינ וּ , ׁש כינה . בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש רתה
כּ ת וּ ב אבּ א, ר בּ י ק)אמר ה'(תהלים את עבדוּ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

ׁש אין  להוֹ ציא, בּ רננה. לפניו בּ אוּ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
מּת וֹ # אלּ א ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲעבוֹ דת 
ׁש כינה אין אלעזר, ר בּ י ׁש אמר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה.

ׁש כּ תוּ ב עצבוּ ת, מּת וֹ # ג )ׁש וֹ רה ב  (מלכים ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
מנגּ ן  המנגּ ן . כּ נגּ ן והיה מנגּ ן לי קחוּ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְועּת ה

מה לׁש ם ּפ עמים ׁש ֹלׁש  לעוֹ ררמנגּ ן כּ די ? ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ׁש לם. רוּ ח ׁש הוּ א הכּ ל, מ0למוּ ת ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַר וּ ח

ׁשהם א ּלה  ׁשני  ּכנגד  לי ֹום קרּבנֹות ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָׁשני
ּבּלילה ּורננה ּבּבקר ׂשמחה ּורננה ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹׂשמחה 

וגו 'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את [זוהר:(ק, ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ויחי פ ' רכט:)בראשית  י וֹ סי ](דף  ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י 
ואמר, ב )ּפ תח בּ יראה(שם  ה' את עבדוּ  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וכתוּ ב בּ רעדה, ק)וגיל וּ  ה'(שם את עבדוּ  ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
כּ ל  ראה, בּ א בּ רננה. לפניו בּ אוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
בּ בּ קר הוּ א, בּ רוּ # ל ּק דוֹ ׁש  לעבד  ׁש בּ א ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָאדם
הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  את לעבד  צרי# ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָוּ בערב

הא וֹ ר , כּ ׁש ע וֹ לה צד בּ בּ קר, והתעוֹ רר וּ ת ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌
אדם צרי# אז בּ עוֹ לם, מתעוֹ ררת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין
ולעבד  הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  בּ ימין  ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק0ר
ׁש ּת פלּ ה מ0וּ ם  הּת פלּ ה, בּ עבוֹ דת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
בּ רכוֹ ת וּ ממׁש יכה למעלה, ּת קף ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַמחזקת
וּ מ 0ם העוֹ למוֹ ת, לכל העלי וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ֵמהעמק
ונמצאוּ  לּת חּת וֹ נים, למּט ה בּ רכ וֹ ת ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַממ ׁש י#
בּ אוֹ תּה  מת בּ רכים ותחּת וֹ נים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים

ה ּת פ לּ ה. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲעבוֹ דת

IIתהלים IIזוהר 
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אויביך  לנצח 

לתודה  א)מזמור ק]:(ק, לפרק תהלים ז "פ.[שימוש  אותו  ואמור י "ה שלו ושם אויבים, לנצח 

IIתהלים IIשימוש

לפני עבוֹ דת  לעבד  אדם ׁש צּ רי # הּת פלּ ה, ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌
בּ שׂ מחה הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ יניהם, י שׂ ראל כּ נסת  את להכליל ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ ברננה
דּ עוּ  ׁש כּ תוּ ב כּ ראוּ י, היּ חוּ ד  ליחד כּ # ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
בּ סוֹ ד  היּ חוּ ד סוֹ ד  זהוּ  אֹלהים. ה וּ א  ה' ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִכּ י
לפני  לעבד אדם צרי # זה כּ ל ועם  ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָהעבוֹ דה.
חדוה וּ להראוֹ ת בּ חדוה הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
כּ נגד  - וּ רננה שׂ מחה - אלּ ה וּ ׁש ני  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עבוֹ דתוֹ ,
ליוֹ ם קרבּ נוֹ ת ׁש ני  תפלּ וֹ ת, ׁש ּת י  אלּ ה. ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְׁש ני
שׂ מחה וּ רננה. שׂ מחה ׁש הם אלּ ה, ׁש ני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד

זה ועל  בּ לּ ילה. וּ רננה כח)בּ בּ קר , את(במדבר  ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הכּ בשׂ  ואת בבּ קר  ּת עשׂ ה אחד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ בשׂ 
ּת פלּ ת זה ועל  הערבּ ים. בּ ין ּת ע שׂ ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַה0ני
ׁש עה ׁש א וֹ ת ּה  מ0וּ ם  רׁש וּ ת, היא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַערבית
ׁש עה וֹלא  חילוֹ תיה, לכל טרף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמח לּ קת

בּ יּ וֹ ם[להתברך ]להזכּ יר  מזוֹ ן. לתת אלּ א , ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
הלּ ל וּ , הצּ דדים מ0ני מתבּ רכת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א
וּ רננה, שׂ מחה מּת וֹ # וּ בלּ ילה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כּ ראוּ י . ל כּ ל מחלּ קת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַוּ בלּ ילה

לא) טרף (משלי  ו ּת ּת ן לילה בּ עוֹ ד ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַו ּת קם
וגו'. ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלביתּה 

הּקדֹוׁש את  לעבד  אדם  ׁשּצרי ְך עב ֹודה ֲֲִֶֶַַָָָָָָֹּכל
ּכדי הּלב ּוברצ ֹון ּבׂשמחה  צריְך הּוא ְְְְִִִֵֵַָָָּברּוְך

ּבׁשלמּות עב ֹודת ֹו ְֲִִֵֵֶָָׁשּתּמצא

וגו 'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את [זוהר:(ק, ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ויקרא  פ' ח'.)ח"ג  יהוּ דה](דף  ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח

ק)ואמר , וגו'.(תהלים  בּ שׂ מחה ה' את עבדוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
למדנוּ , כּ # בּ שׂ מחה, ה' את  ׁש כּ לעבדוּ  ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ׁש צּ רי! הּק דוֹ ׁש עבוֹ דה את  לעבד  אדם ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌
כּ די ה לּ ב, וּ ברצוֹ ן בּ שׂ מחה צרי! הוּ א, ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ רוּ !

בּ ׁש למוּ ת  עב וֹ דתוֹ  ּת אמרׁש ּת ּמ צא ואם . ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌
אפׁש ר אי  - היא כּ # הּק ר בּ ן !ׁש עבוֹ דת ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

רבּ וֹ נוֹ  מצות  על ׁש עבר אדם אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
בּ איזה רבּ וֹ נוֹ , לפני וׁש ב  הּת וֹ רה  מצות ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְועל

לפניו  יעמד ׁש בוּ רה,פנים בּ ר וּ ח ודּ אי הרי  ? ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ה7מחה איפה עצוּ בה, איפהבּ רוּ ח ? ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֹ

אדםהרננה א וֹ ת וֹ  ׁש נינוּ , ׁש ם אלּ א ? ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
מצווֹ תיו, על ועבר רבּ וֹ נוֹ  לפני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש חוֹ טא
בּ רוּ ח עצמוֹ  את וּ לתּק ן קר בּ ן להקריב  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָוּ בא
ואם עצ וּ בה. בּ ר וּ ח להּמ צא צרי # ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְׁש בוּ רה,
שׂ מחה הרי  מהכּ ל. יפה זה בּ וֹ כה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶהוּ א
בּ ּמ ה א לּ א נמצאים. אין רננה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 

הם ?מתּת ּק ן  ׁש הרי  וּ לויּ ם, כּ הנים בּ אוֹ תם ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
ה 8מחה  בּ ׁש בילוֹ . וּ רננה שׂ מחה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמׁש לימים
רחוֹ ק  תמיד  ׁש הוּ א מ-וּ ם בּ כהן , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתקיּ מת
להּמ צא  ּת מיד צריכים והכּ הנים הדּ ין, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמן
העם  מכּ ל  י וֹ תר  שׂ מחים מאירוֹ ת, ,בּ פנים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וכ# בּ לו יּ ם, הרננה גּ וֹ רם ׁש לּ וֹ  הכּ תר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ה0יר, על  ּת מיד נמצאים הלויּ ם ׁש הרי  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶזה,
וּ בהם עליו, ע וֹ מדים ואלּ וּ  ׁש בּ ארוּ ה. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
הכּ הן  הוּ א. בּ רוּ # לּק דוֹ ׁש  העבוֹ דה  ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנׁש למת
וּ ברצ וֹ ן, בּ שׂ מחה דּ ברים וּ מכוּ ן עליו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵעוֹ מד
והלויּ ם כּ ראוּ י, הּק ד וֹ ׁש  ה0ם את ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְליחד 
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מרעיתוֹ :(ולא)עשׂ נוּ  וצאן עּמ וֹ  אנחנוּ  בּ תהלּ הד ולוֹ  חצרתיו בּ תוֹ דה ׁש עריו בּ אוּ  ¨¨§£©§©§Ÿ©§¦Ÿ§¨¨§¨£¥Ÿ¨¦§¦¨
ׁש מוֹ : בּ רכוּ  לוֹ  יהוֹ �ההוֹ דוּ  טוֹ ב אמוּ נתוֹ :�כּ י ודר דּ ר ועד חסדּ וֹ  לעוֹ לם ¨§§¦§¨§¨©§§©Ÿ¨Ÿ¡¨

אֹלהים. הוּ א ה' כּ י דּ עוּ  כּ תוּ ב, אז ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש יר .
והכּ ל  לדין, רחמים לקרב קר בּ ן ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶזהוּ 
מי  קרבּ ן, נמצא ׁש ֹּלא עכׁש ו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת בּ 7ם.
ודּ אי  אליו, וׁש ב ר בּ וֹ נוֹ  לפני  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש חוֹ טא
בּ רוּ ח בּ בכיּ ה, בּ עצב, הנּ פׁש , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ מריר וּ ת 

וּ רננה שׂ מחה מקים אי # אין ׁש בוּ רה, הרי ? ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
אצלוֹ  נמצאים ּפ רׁש וּ ה,הם כּ # אלּ א ? ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ורננוֹ ת הּת וֹ רה ושׂ מחת רבּ וֹ נוֹ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ׁש בּ חוֹ ת
ׁש נינוּ , והרי וּ רננה . שׂ מחה זוֹ הי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
אדם יעמד ׁש ֹּלא  וכוּ ', עצבוּ ת מ ּת וֹ # ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוֹלא
מה אז יכוֹ ל, ֹלא והרי בּ עצבוּ ת, רבּ וֹ נוֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

?ּת ּק נתוֹ  ַ◌ָ◌ָ◌

י כּ נס אלּ א לעוֹ לם ׁש נינ וּ , הרי  הדּ בר, סוֹ ד  ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
וכוּ ', פתחים ׁש ני  ׁש עוּ ר ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ּת פלּ תוֹ . ח)וית ּפ לּ ל לׁש מר(משלי  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
פתחים ׁש ני החׁש בּת  ּפ תחי . אלּ אמזוּ זת ? ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

למה רמז כּ אן  פתחים. ׁש ני  ׁש עוּ ר ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֱאמר,
דּ וד כד )0אמר  ׁש ערים(תהלים ׁש אוּ  , ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

לפני ראׁש יכם ׁש הם וּ מכ וֹ ן, מעוֹ ן הם  . ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌
והם וּ פחד, חסד  - הדּ רגוֹ ת רא ׁש ית ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים.
אדם צרי# כּ ן על הע וֹ לם. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּפ תחים
הּק דׁש ים, קדׁש  כּ נגד בּ תפלּ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתכּ וּ ן
ואלּ ה ּת פ לּ תוֹ , ויתּפ לּ ל הּק דוֹ ׁש , ה0ם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם
ויׁש  כתרים. ׁש ני פתחים, ׁש ני ׁש עוּ ר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵהם
י שׂ ראל . כּ נסת זוֹ  שׂ מחה כּ #: ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש 0וֹ נה

כּ כּ ת וּ ב ּפ ר ׁש וּ ה, הרי  נה)ושׂ מחה כּ י (ישעיה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
וגו' תצאוּ  ישׂ ראלבשׂ מחה ועתידים . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הזּ וֹ  בּ 8מחה מהגּ לוּ ת זוֹ לצאת וּ מי כּ נסת, ? ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
כּ מ וֹ  בּ שׂ מחה , ה' את עבד וּ  ולכן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.

טז)ׁש כּ תוּ ב אל (ויקרא אהרן  יבא בּ זאת ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַֹ◌ֲ◌ֶֹ◌

זוֹ  - בּ רננה לפניו  בּ אוּ  אחד. והכּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ,
וּ רננה בּ לּ ב, שׂ מחה ׁש ל  ׁש לּ ּה . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַה0למוּ ת
ׁש ל  וה0למוּ ת יתרה. ׁש למוּ ת וזוֹ הי  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַבּ ּפ ה.
וזהוּ  ונ וֹ דעת, יד וּ עה הרי הזּ וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה7מחה
כּ י  דּ עוּ  - ואז ר בּ וֹ נוֹ , לפני האדם ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהּת ּק וּ ן
אחד , בּ דבר בּ א והכּ ל  האֹלהים. ה וּ א ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָה'
הּק דוֹ ׁש  ה0ם את ליחד  כּ # אחר ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי#
אחד , הכּ ל להיוֹ ת בּ זה זה ולקׁש ר ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָכּ ראוּ י
לוֹ  אמרוּ  הוּ א. בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  עבוֹ דת ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְוזוֹ הי
אׁש רי  הוּ א. כּ # ודּ אי  אבּ א, ורבּ י אחא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַר בּ י
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים הצּ דּ יקים ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶחלקם
קמ וּ  הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  דּ רכי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ דעים

מילין. ׁש ֹלׁש ה אבּ א  רבּ י  אחרי ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְוהלכ וּ 

ׁשּיׂשראל ּבזמן - ּבׂשמחה יי  את ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָעבדּו
הּקד ֹוׁשה ּבארץ ְְִֶַָָָׁשרּויים

וגו 'עבדוּ  ּב שׂ מחה יהוה ב )את  [זוהר:(ק , ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

במדבר פ' קי"ח.)ח "ג  ראה](דף  אבּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש בּ בבל . טרוֹ ניא בּ בית שׂ מח  ׁש היה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִאיׁש 
כּ תוּ ב  יר וּ ׁש לם את שׂ מח וּ  ואמר, בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִהכּ ה

אבא) רבי  בּ שׂ מחה(אמר  ׁש יּ רוּ ׁש לים בּ זמן ,ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לטעמוֹ , אלעזר רבּ י לשׂ מח. אדם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָצרי#
ׁש כּ תוּ ב  הינוּ  יר וּ ׁש לם, את שׂ מחוּ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 

ק) אחד (תהלים כּ תוּ ב  בּ שׂ מחה. ה' את ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִעבד וּ 
אחד  וכתוּ ב בּ שׂ מחה . ה ' את עבדוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵאוֹ מר ,

ב )אוֹ מר , וגילוּ (שם בּ יראה ה' את עבדוּ  ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ ין  מה לזהבּ רעדה. בּ זמן זה כּ אן  אלּ א, ? ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כּ אן  - הּק דוֹ ׁש ה בּ ארץ ׁש רוּ יים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
אחרת. בּ ארץ ׁש ר וּ יים ׁש יּ שׂ ראל (ד"א)בּ זמן ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

בּ זמן  ישׂ ראל כּ נסת ז וֹ  - בּ יראה ה' את ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִעבדוּ 
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רבּ י  אמר  העּמ ים. בּ ין  בּ גּ ל וּ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא
כּ תוּ ב  והרי נה)יהוּ דה, בשׂ מחה (ישעיה כּ י  ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש אמר כּ יון  ישׂ ראל. כּ נסת היא וזוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵתצאוּ ,
שׂ מחה  ונקראת  ה וּ א, מהגּ לוּ ת .ּת צאוּ , ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

זמן  ׁש כּ ל זה, ה וּ א  כּ # ודּ אי לוֹ , ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאמר
נקראת ֹלא לעפר , וׁש וֹ כבת בּ גּ לוּ ת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא
יבא הוּ א בּ רוּ # ׁש ה ּק דוֹ ׁש  עד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה ,

ויאמר, מהעפר  ויקימּה  נב )אליה, (שם  ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌

וגו', קוּ מי מעפר ס)התנערי אוֹ רי (שם קוּ מי  ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
כאחד , ויתחבּ רוּ  מעפרה)וגו', ואז (ויקימה ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בּ שׂ מחה ואז  הכּ ל, חדות נקראת, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה
מוּ ל  יצאוּ  חילוֹ ת כּ ּמ ה אז ודּ אי. ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵתצאוּ 
כּ מ וֹ  הּמ ל#, הלּ וּ לת לחדות ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ בירה

נה)ׁש נּ אמר  יפצח וּ (שם והגּ בע וֹ ת ההרים ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌
וכתוּ ב נב )וגו', ה'(שם  לפניכם  הל # כּ י ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

וגו'. ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוּ מאּס פכם

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקא ל% אׁש ירה וּ מׁש ּפ ט חסד מזמוֹ ר אזּמ רה:�לדוד §¨¦¦§¤¤¦§¨¨¦¨§§Ÿ̈£©¥¨
בּ קרבב לבבי בּ תם אתהלּ � אלי ּת בוֹ א מתי ּת מים בּ דר� ¤¤§¦¨§¨§¥©§¤¨¥¨©¨¦¨¤¤§¨¦§©אשׂ כּ ילה

בּ י:ג בּ יתי: ידבּ ק ֹלא שׂ נאתי סטים עשׂ ה בּ ליּ על דּ בר עיני לנגד אׁש ית ֹלא ¥¦¨¦§¤¤¥©§©§¦¨©£Ÿ¥¦¨¥¦¦§©¦

אדע:ד  ֹלא רע מּמ נּ י יסוּ ר ׁש  עקּ  אוֹ תוֹ (מלושני)הלבב רעהוּ  בּס תר מלׁש ני ¥¨¦¥¨¦¤¦¨¥¨§¨§¦©¥¤¥¥
אוּ כל: ֹלא אתוֹ  לבב וּ רחב עינים גּ בּה  לׁש בתואצמית ארץ בּ נאמני עיני ©§¦§©¥©¦§©¥¨Ÿ¨¥©§¤¤§¥¤¤¨¤¤

יׁש רתני: הוּ א ּת מים בּ דר� הל� רמיּ הזעּמ די עשׂ ה בּ יתי בּ קרב יׁש ב ֹלא ¦¨¦Ÿ¥§¤¤¨¦§¨§¥¦¥¥§¤¤¥¦Ÿ¥§¦¨

ׁש קר עיני:דּ בר לנגד יכּ וֹ ן ֹלא להכריתחים ארץ רׁש עי כּ ל אצמית לבּ קרים Ÿ¥§¨¦¦§¤¤¥¨©§¨¦©§¦¨¦§¥¨¤§©§¦

יהו� און:�מעיר ּפ עלי כּ ל ¥¦§Ÿ̈¨Ÿ£¥¨¤

רע לרוח 

ומשפט א)חסד קא ]:(קא, לפרק תהלים והוא[שימוש בקלף אלהים. יקום מזמור עם לכתבו  טוב
רעה . לרוח  טוב

IIתהלים IIשימוש

ולעבד ל ֹו לפּתֹות ּׁשי ּדע האדם הּוא  ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹז ּכאי 
הּלב ּובכ ּונת ּברצֹון ְְְִֵַַַָָלרּבֹונֹו

וגו 'ֹלא ּב יתי ּב קרב ז)יׁש ב ח"ג:(קא , [זוהר ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

קכא .) תורה](דף  בּ יתי זוהר בּ קרב יׁש ב ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵֹלא
עיני . לנגד  יכּ וֹ ן ֹלא ׁש קרים  דּ בר רמיּ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹעשׂ ה
שידוע  האדם הוא זכאי שמעון רבי  אמר
ובכונת ברצון לרבונו ולעבוד  לו לפתות

בלבהלב  לרבונו  לפתות  שבא למי לו  אוי  ,

ברצון  ולא כמש"כרחוק עח), (תהלים

ולבם לו יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתוהו 
להדבק  האדם צריך  וע"כ עמו . נכון לא
ברצון  אליו יבא ולא ברבונו , ורצונו נפשו
יכון  לא שקרים  דובר שכתוב לפי  שקר,
רצוני  אין יכון. לא מהו עיני, לנגד
הקדוש  שם ליחד בא הוא אם שיתתקן

כראוי . מיחדו  ואין

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקב ולפני יעטף כי לעני שׂ יחוֹ :�ּת פלּ ה �יהו�ביׁש ּפ � §¦¨§¨¦¦©£Ÿ§¦§¥§Ÿ̈¦§Ÿ¦§Ÿ̈

עקרה לאשה

לעני  א)תפלה  קב]:(קב, לפרק  תהלים בעבור [שימוש  חסד לו שיעשה יתעלה ה' מאת רחמים לבקש 
י"ה . שלו  ושם עקרה . אשה

IIתהלים IIשימוש

חֹוזרים ׁשּיׂשראל ׁשראה  אחר הּמלְך ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּדוד
מ עׂשרה  ּתּקן ּבחדוה נּגּוניםבתשובה יני ְְֲִִִִֵֵֶָָָ

יעטף כי לעני  ּתפּלה אמר ּכּלם  ְְְֲִִִַַָָָָֹֻּובס ֹוף 

וגו'ּת פ לּ ה א)לעני  פ ':(קב, ח "א  [זוהר ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

כג :)בראשית  הגּ לוּ ת](דף בּ גלל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְודוד,
יז)אמר ב  בּ ּמ דבּ ר.(שמואל וצמא ועיף רעב  ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

היה יבׁש ה , חרבה ׁש כינה ׁש ראה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
ׁש יּ שׂ ראל  ׁש ראה אחר  בּ גללּה . צער  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵנוֹ טל

מיני [בתשובה]חוֹ זרים עשׂ רה ּת ּק ן בּ חדוה, ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
אמר  כּ לּ ם וּ בסוֹ ף קב )נגּ וּ נים , ּת פלּ ה (תהלים  ִ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

יעטף  כי תילים ,לעני מיני  עשרה  תקן  [נ"א : ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
אחת ענני, אזנך  ה' הטה  לדוד תפלה  כלם  ובסוף 

ולא המלך, לפני מתעטפים  שבגללן  התפלות  שכל

תפלה אמר העני, תפלת  שתכנס  עד נכנסות  היו 

יעטף] כי כּ ל לעני ׁש ע וֹ טפת תפלּ ה והיא  ,ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לכן  ּת פ לּ תוֹ , ׁש ּת כּ נס עד  לפניה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ וֹ ת

העני  ּת פלּ ת מהי לכלּ ם . עני זוֹ הקדּ ים  ? ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
בּ לי  עצמּה  בּ פני ר ׁש וּ ת ׁש היא ערבית ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְתפלּ ת
עניּ ה היא בעלּה , בּ לי ׁש היא וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבעלּה ,
יעקב, זרע זה יבׁש  עני  וצדּ יק ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִויבׁש ה,
וד וֹ מה הע וֹ לם, אּמ וֹ ת כּ ל  בּ ר ׁש וּ ת ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
ה גּ ל וּ ת. ׁש ל  לילה  ׁש היא ערבית ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלתפלּ ת
כּ מ וֹ  לעני, צדקה  היא ׁש בּ ת  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוּ תפלּ ת
בּ ׁש בּ ת ׁש מׁש  הּמ ׁש נה, בּ עלי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארוּ ה

לעניּ ים שמשצדקה של בדרך מתנחמים  [שעניים ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
שבת] עני של כּ מוֹ  להי וֹ ת אדם צרי # ולכן .ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש ׁש ת בּ כל עמידה בּ תפ לּ ת הּמ ל# ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלׁש ער

ל ּה  וּ מתעּט ף  ה0כינה, בּ ׁש ביל החל ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְימי
עני , כּ מוֹ  ציצית ׁש ל מצוה ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְבּ עּט וּ ף
ה0ער אצל אביוֹ ן כּ מוֹ  בּ תפלּ ין ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה
היכ"ל . לחׁש בּ וֹ ן  עוֹ לה ׁש כּ # אדנ"י . ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א

ּת פּת ח. שׂ פתי אדנ"י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌ְוזהוּ 

לפני ׁשעֹומדת  תפּלה היא  העני  ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָתפּלת
ּופתחים ׁשערים וׁשֹוברת  הּוא  ּברּוְך ְְְִִֶֶַָָָָה ּקדֹוׁש

לפניו להתקּבל ְְְְְִִֵֶֶַָָונכנסת

יעטףּת פלּ ה  כי  א)וגו'לעני  ח "א:(קב, [זוהר ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

וישלח  קסח:)פ' ּפ תח](דף י וֹ סי  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י 
קב )ואמר, ולפני(תהלים יעטף  כי לעני ּת פלּ ה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

שׂ יחוֹ  י ׁש ּפ ! בּ כ ּמ הה' בּ ארוּ הוּ  זה ּפ סוּ ק . ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌
זה את אמר הּמ ל# דּ וד אלּ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְמקוֹ מוֹ ת.
בּ וֹ  והסּת כּ ל העני, בּ דברי  וראה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הסּת כּ ל 
זה. אמר חמיו מלּ פני וּ בוֹ רח  הוֹ ל# ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה 
העני  ׁש ּמ בּק ׁש  תפלּ ה זוֹ הי  - לעני ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
הּת פלּ ה וזוֹ  הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
כּ תוּ ב  הע וֹ לם. ּת פלּ וֹ ת כּ ל את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ קדּ ימה

ׁש ם וכתוּ ב  לעני, ּת פלּ ה צ)כּ אן ּת פלּ ה(שם ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לזה זה בּ ין מה האֹלהים. אי ׁש  ?למׁש ה ְ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

ראׁש , ׁש ל ּת פלּ ה וזוֹ  יד, ׁש ל ּת פ לּ ה זוֹ  ֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ בין  הזּ וֹ  לעני  הּת פלּ ה בּ ין  להפריד ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְואין
וּ ׁש ּת יהן  האֹלהים, איׁש  למׁש ה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

כּ אחת. העניׁש קוּ ל וֹ ת ּת פלּ ת זה ועל  ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
מכּ ל הוּ א  בּ ר וּ ! הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ימה

העוֹ לם  ׁש כּ תוּ בּת פלּ וֹ ת מ0וּ ם כב ), כּ י(שם ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
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עני ענוּ ת ׁש ּק ץ  ו ֹלא בזה ראה,ֹלא בּ א וגוֹ '. ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌
דּ בוּ ק  ׁש העני  יד, ׁש ל  ּת פלּ ה זוֹ  לעני ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

כּ ל וּ ם. מעצמוֹ  לוֹ  ׁש אין כּ מי  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ עניוֹ 

-דּ בר  לעני  מׁש ה, זה - ּת פ לּ ה אחר , ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ ׁש ּמ תכּ ּס ה - יעטף  כי דּ וד , ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶזה
ה' ולפני מּמ נּ ה , ה0מׁש  וּ מתכּ ּס ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהלּ בנה
ה0מׁש . עם להתחבּ ר כּ די - שׂ יחוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִיׁש ּפ #
אדם בּ ני כּ ל  ׁש ל הּת פלּ ה ראה, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש עוֹ מדת תפלּ ה היא העני וּ תפלּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה,
ׁש ערים ו ׁש וֹ ברת הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
זהוּ  לפניו. להתקבּ ל  ונכנסת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ פתחים

כב )ׁש כּ תוּ ב אלי (שמות יצעק כּ י  והיה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ׁש מע  וכתוּ ב  אני , חנּ וּ ן  כּ י  ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש מעּת י
- שׂ יחוֹ  יׁש ּפ # ה' ולפני צעקתוֹ . ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶאׁש מע
הוּ א. בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  דּ ין  על ׁש ּמ תרעם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְכּ מי

אלעזר , ר בּ י  חדוה אמר  ה צּ דּ יקים ּת פלּ וֹ ת ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
הּק דוֹ ׁש  לפני  להתע ּט ר  י שׂ ראל  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִלכנסת 

הוּ א. י וֹ תרבּ רוּ ! היא חביבה זה מ 0וּ ם ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  ולכן הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
הצּ דּ יקים לתפלּ וֹ ת  ּת אב ה וּ א  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָבּ רוּ #
ׁש יּ וֹ דעים מ0וּ ם להם, ׁש צּ רי # ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

את  ר בּ וֹ נם.לר צּ וֹ ת ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌

הּטעם? מה מ ּכּלם  עלי ֹונה  העני ְְִִִֶֶַַַַָָָָֻתפּלת
הּמל ְך ׁשל הּכבֹוד ּכּסא עד עֹולה ׁשּזֹו ִִֵֶֶֶֶַַַָָמּׁשּום

ּבראׁשֹו ְְִֶֶַֹּומתעּטרת

יעטףּת פ לּ ה כי א)וגו'לעני [זוהר:(קב , ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

יתרו פ' פ"ו:)ח"ב ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הגּ יעוּ ](דף
יֹוחאי]אליו, ּבר ׁשמע ֹון ׁש היה[רּבי צא וּ הוּ  ֵ◌ָ◌ְִִַַַָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

בּ ּת  וע וֹ סק אוֹ מר י וֹ ׁש ב והיה (תהליםוֹ רה, ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
יׁש ּפ !קב ) ה' ולפני יעטף כי לעני  ֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

תפ לּ ה,שׂ יחוֹ  היא  ישׂ ראל ּת פלּ ת כּ ל  . ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
הּט עם מה מכּ לּ ם. עלי וֹ נה העני  ?וּ תפלּ ת ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ׁש ל הכּ בוֹ ד כּ ּס א עד  עוֹ לה ׁש זּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמ-וּ ם
בּ רא ׁש וֹ  וּ מתע ּט רת  בּ ר וּ #הּמ ל! והּק דוֹ ׁש  . ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌

מׁש ּת בּ ח  ּת פלּ ה(מתעטף)הוּ א בּ אוֹ תּה  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כּ י  ּת פלּ ה. נקראת העני  ּת פ לּ ת ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי,
כּ ּס וּ י , ׁש ל עּט וּ ף אינוֹ  זה  עּט וּ ף ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַיעטף.
יעטף, כּ י כּ אן כּ תוּ ב  אלּ א לוֹ . אין ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

ׁש ם ב )וכתוּ ב בּ רעב.(איכה העטוּ פים ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לפני  ׁש ּק וֹ בל  שׂ יחוֹ , י שׂ ּפ # ה' ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולפני 
הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני נ וֹ ח וזה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִר בּ וֹ נוֹ .
כּ ׁש ֹּלא בּ וֹ  מתּק יּ ם ׁש העוֹ לם ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
אוֹ י  בּ ע וֹ לם. הע וֹ לם מקיּ מי ׁש אר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים
לר בּ וֹ נוֹ , עליו יקבּ ל העני ׁש אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְלמי
מכּ לּ ם, י וֹ תר  לּמ ל# קר וֹ ב  ׁש העני  ◌ָ◌3◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

כב )ׁש כּ תוּ ב אלי (שמות יצעק כּ י  והיה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
אני . חנּ וּ ן כּ י ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש מעּת י

ׁש 0וֹ מע ולׁש אר לפעמים - הע וֹ לם בּ ני ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
מה ׁש וֹ מע. ׁש ֹּלא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים

בּ כּ לים ?הּט עם הוּ א ה ּמ ל ! ׁש דּ יּ וּ ר  מ-וּ ם ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
הלּ ל וּ , נז)ׁש כּ תוּ בה-ב וּ רים דּ כּ א(ישעיה ואת ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

וכתוּ ב ר וּ ח. לד )וּ ׁש פל ה'(תהלים קרוֹ ב ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לב. נה)לנׁש בּ רי אֹלהים(שם  ונדכּ ה נׁש בּ ר  לב ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

- בּ עני ׁש נּ וֹ זף מי ׁש נינוּ , מכּ אן תבזה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹלא
רוּ ח, וּ ׁש פל  דּ כּ א ואת ׁש כּ תוּ ב בּ 0כינה, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵנוֹ זף

כב )וכתוּ ב  וגוֹ '.(משלי  ריבם יריב ה' כּ י ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌
וׁש וֹ לט חזק ׁש לּ הם ׁש האּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
דּ יּ ן  צרי # וֹלא עדים צרי# ׁש ֹּלא הכּ ל, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַעל
הדּ יּ נים. כּ ׁש אר מׁש כּ וֹ ן נ וֹ טל  וֹלא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַאחר,

נוֹ טל  מ ׁש כּ וֹ ן אדם,ואיזה בּ ני  נׁש מוֹ ת ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
אמר, עוֹ ד  נפׁש . קבעיהם את וקבע ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
דּ בר תפלּ ה , ׁש נּ קרא מק וֹ ם כּ ל - לעני ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

למקוֹ ם עוֹ לה ׁש הוּ א הוּ א, (שהקדוש עליוֹ ן ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
הוא) הּת פ לּ ין ברוך הן  הראׁש  ּת פלּ ת ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן.

אוֹ תם. ׁש ּמ ניח  הּמ ל# ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ל 
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כי  לעני  לֹוּתפּלה צרי ְך יתעּטף  ּכי - יעטף  ְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹ
עֹוׂשה הּוא  א ּלא  יעטף? כי  ּזה  מה  ְֲִִֶֶֶַַָֹֹלכּתב !
עד נכנס ֹות ולא העֹולם  ּתפּלֹות  לכל  ְְְְִִִַָָָָֹעּטּוף 

ּתפ ּלתֹו ְְִִֶֶֶָׁשּנכנסת

וגו 'ּת פ לּ ה יעטף כי א)לעני ח"ג:(קב, [זוהר ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

בלק  קצ"ה .)פ' ארה](דף  נּ א לכה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוע ּת ה 
ּפ תח, אבּ א ר בּ י  וגוֹ '. הזּ ה העם את (שםלּ י ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌

יעטף קב ) כי  לעני הם וגוֹ 'ּת פלּ ה ׁש ֹלׁש ה . ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ּת פלּ ה  בּ הם זהׁש כּ תוּ ב דבר וּ בארוּ  דבר . (אבל ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ואחד זה) דּ וד, היה ואחד מׁש ה, היה אחד -ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ואם בּ הם. והתחבּ ר בּ הם ׁש נּ כלל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָעני,

כּ תוּ ב  הרי ג )ּת אמר, לחבּק וּ ק (חבקוק ּת פ לּ ה ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌
הם אר בּ עה הרי  - ֹלאהנּ ביא חב ּק וּ ק אלּ א ? ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב גּ ב על ואף היה, ּת פלּ ה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבגלל
בּ ר וּ # ל ּק דוֹ ׁש  היא וה וֹ דאה ּת ׁש בּ חת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה,
וּ גבוּ רוֹ ת, נּס ים אּת וֹ  ועשׂ ה ׁש החיהוּ  על ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֱ◌ֶ◌ַהוּ א
הן  ׁש ֹלׁש  אבל  היה. ה0וּ נּמ ית בּ ן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

ּת פלּ ה: צ)ׁש נּ קרא וֹ ת למׁש ה (תהלים ּת פ לּ ה ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
כּ מוֹ תּה  ׁש אין זוֹ  ּת פ לּ ה האֹלהים, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִאיׁש 
היא  זוֹ  ּת פ לּ ה לדוד, ּת פלּ ה אחר . ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְבּ איׁש 
ּת פלּ ה  אחר. בּ מל ! כּ מ וֹ תּה  ׁש אין ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

ׁש ֹלׁש  מא וֹ תן  היא ּת פלּ ה חׁש וּ בה .לעני, מי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
העני ּת פלּ ת א וֹ מר הוי זוֹ מכּ לּ ן ? ּת פלּ ה . ִ◌.◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לתפלּ ת וקוֹ דמת מׁש ה, לתפלּ ת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶקוֹ דמת
העוֹ לם. ּת פלּ וֹ ת ׁש אר לכל וקוֹ דמת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד ,

לב,הּט עםמה ׁש בוּ ר ה וּ א  ׁש העני מ 0וּ ם  ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לד )וכתוּ ב  וגוֹ '.(שם לב לנׁש בּ רי  ה ' קרוֹ ב ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

ה וּ א, בּ ר וּ # בּ ּק דוֹ ׁש  קטטה  תמיד עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוהעני
דּ בריו. וׁש וֹ מע מקׁש יב  ה וּ א  בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוה ּק דוֹ ׁש 
ח לּ וֹ נוֹ ת כּ ל ּפ וֹ תח  ּת פלּ תוֹ , ׁש ּמ תּפ לּ ל ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
ׁש עוֹ לה ה ּת פלּ וֹ ת ׁש אר וכל ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרקיעים,
לב, ׁש בוּ ר עני  א וֹ ת וֹ  אוֹ תן דּ וֹ חה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

יעטףׁש כּ תוּ ב כי לעני  צרי#ּת פלּ ה יתעּט ף כּ י  . ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
לכ ּת ב יעטףלוֹ  כי  זּ ה מה עוֹ שׂ ה! הוּ א  א לּ א ? ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌

עד נכנסוֹ ת  וֹלא  הע וֹ לם, ּת פלּ וֹ ת  לכל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִע ּט וּ ף
אוֹ מר: ה וּ א בּ רוּ ; והּק ד וֹ ׁש  ּת פלּ ת וֹ . ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנסת
אלי. ּת כּ נס זוֹ  וּ תפלּ ה ה ּת פלּ וֹ ת, כּ ל ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתע ּט פוּ 
לפני  בּ ינינוּ . ׁש יּ דּ וֹ ן דּ ין בּ ית  כּ אן רוֹ צה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵאיני
לבדּ נוּ . והוּ א ואני ׁש לּ וֹ , ּת רע וֹ מ וֹ ת  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיהיוּ 
בּ אוֹ תן  לבדּ וֹ  מתיחד  הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוה ּק דוֹ ׁש 

ׁש  ּת פלּ ה , בּ אוֹ ת ּה  ה'הּת רעוֹ מ וֹ ת , ולפני  כּ ת וּ ב ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
חילוֹ ת כּ ל בּ ו דּ אי. ה ' לפני שׂ יח וֹ . ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִיׁש ּפ #
מתעּס ק בּ ּמ ה  לא לּ ה : אלּ ה ׁש וֹ אלים  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה 0מים

הוּ א בּ רוּ # מׁש ּת דּ לה ּק דוֹ ׁש  בּ ּמ ה  אוֹ מרים :? ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
יוֹ דעים ֹלא  כּ לּ ם ׁש לּ וֹ . בּ כּ לים  בּ ערגּ ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתיחד 
אוֹ תן  וּ מ כּ ל  עני אוֹ ת וֹ  מ ּת פלּ ת  נּ עשׂ ה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַמה
כּ ׁש 0וֹ פ# אלּ א  לעני  ּת אוה  ׁש אין ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַּת רעוֹ מ וֹ תיו .
ואין  הּק דוֹ ׁש , ה ּמ ל# לפני בּ תרעמת  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ מעוֹ תיו
כּ ׁש ּמ קבּ ל א לּ א  ה וּ א בּ רוּ # לּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַּת אוה 
ׁש עוֹ שׂ ה תפלּ ה וזוֹ הי לפניו. ונ ׁש ּפ כים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָא וֹ תם 

העוֹ לם. ּת פלּ וֹ ת  כּ ל  ועוֹ טפת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִעּט וּ ף

ימיםמׁש ה  כּ ּמ ה והתעכּ ב  ּת פלּ תוֹ , התּפ לּ ל  ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
החלּ וֹ נוֹ ת ׁש כּ ל ראה דּ וד זוֹ . ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ תפלּ ה
להּפ תח מזּמ נים כּ לּ ם ה 0מים, ׁש ערי ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוכל
ׁש הּק דוֹ ׁש  העוֹ לם  ּת פ לּ וֹ ת בּ כל ואין ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעני ,
העני . לתפלּ ת כּ מ וֹ  מיּ ד מקׁש יב  הוּ א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָבּ רוּ #
וּ מסכּ ן. עני  עצמ וֹ  עשׂ ה זה, את ׁש ראה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
כּ מוֹ  הארץ  על  ויׁש ב הּמ לכוּ ת  לבוּ ׁש  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָּפ ׁש ט

ּת פלּ ה  ואמר ׁש כּ תוּ ב עני פו), ּת פלּ ה(תהלים ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ל ּמ ה ּת אמר  ואם ענני . אזנ# ה' הּט ה ?לדוד  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌

הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר אני. ואביוֹ ן עני  כּ י  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
על  וׁש וֹ לט אּת ה, מל# וֹלא דּ וד, הוּ א, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ רוּ #
עני  עצמ# עוֹ שׂ ה ואּת ה  חזקים , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְמלכים 

אחר?ואביוֹ ן  לגון ּת פ לּ תוֹ  החזיר מיּ ד  ! ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌
נפׁש י  ׁש מרה ואמר  ועני, אבי וֹ ן דּ בר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְועזב

IIתהלים IIזוהר 
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בּ דוד . היה הכּ ל זה , כּ ל ועם אני. חסיד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִכּ י
כּ ל  ועם אמרּת , יפה אלעזר , ר בּ י  לוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

זה)זה ּת פלּ תוֹ (ועל  ׁש ּמ תּפ לּ ל לאדם צרי# ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ואביון) עני  שם  כּ די (להיות עני , עצמוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלע שׂ וֹ ת

ׁש הרי  העניּ ים. כּ ל  בּ כלל ּת פ לּ תוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת כּ נס
כּ # מׁש אירים ֹלא ה 0ערים ׁש וֹ מרי ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
ׁש הרי  העניּ ים, את ׁש ּמ ׁש אירים כּ מ וֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס 
עצמ וֹ  אדם ע וֹ שׂ ה ואם נכנסים. ר ׁש וּ ת  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ לי 
עוֹ לה ּת פלּ תוֹ  כּ עני , ּת מיד רצוֹ נוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְושׂ ם
העניּ ים ּת פלּ וֹ ת אוֹ תן עם  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונפגּ ׁש ת

ונכנס  אּת ן יחד ועוֹ לה אּת ן, תוּ מתחבּ רת ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
הּמ ל# לפני בּ רצ וֹ ן וּ מתקבּ לת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ כללן,

.(בהם)הּק דוֹ ׁש  ַ◌ָ◌

בּ אר בּ עהדּ וד עצמוֹ  את שׂ ם הּמ ל# ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עניּ ים, עם  יחד עצמוֹ  שׂ ם ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדרכים:
יחד  עצמוֹ  שׂ ם חסידים, עם יחד  עצמוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָשׂ ם
אוֹ תם עם יחד עצמוֹ  ושׂ ם עבדים, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִעם
ׁש מוֹ . קד 0ת על ונפ ׁש ם עצמם ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ וֹ סרים
ואביוֹ ן  עני כּ י  ׁש כּ תוּ ב  עני , עם עצמוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָשׂ ם
ׁש כּ תוּ ב  חסידים, עם יחד עצמוֹ  שׂ ם  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָאני.
ׁש צּ רי# מ 0וּ ם אני , חסיד כּ י נפׁש י ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָׁש מרה
ּת אמר, ואם רׁש ע. עצמ וֹ  לשׂ ים ׁש ֹּלא ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

לעוֹ למים חטאיו יפרט ֹלא כּ #, ֹלאאם ? ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
חסיד ,כּ # הוּ א אז חטאיו, כּ ׁש יּ פרט אלּ א ! ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

מצּ ד  עצמוֹ  מ וֹ ציא ּת ׁש וּ בה. לקבּ ל ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש בּ א
וכעת עכ ׁש ו, עד ׁש לּ וֹ  בּ ּט נּ פת ׁש היה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
פׁש וּ טה ׁש היא העלי וֹ ן, בּ יּ מין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנדבּ ק 
הּק דוֹ ׁש  יקבּ לוֹ  ׁש ֹּלא תאמר וֹלא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלקבּ ל וֹ .
ׁש היה מיּ וֹ ם חטאיו ׁש יּ פרט עד הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָבּ רוּ #

כך )בּ עוֹ לם, ׁש התכּ ּס וּ (או)איפה(אם אוֹ תם ָ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
צרי# ֹלא אלּ א להגּ יע. יכוֹ ל ׁש ֹּלא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
שׂ ם ואם מהם . ׁש יּ זכּ ר לאוֹ תם ּפ רט ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלפרׁש ,
נמׁש כים האחרים כּ ל  בהם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְרצ וֹ נוֹ 

ח וֹ רי  בּ וֹ דקים אין למדנוּ , ׁש הרי  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַאחריהם.
אוֹ תם וֹלא למעלה, העליוֹ נים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
כּ יון  אין  חמץ. בּ בע וּ ר  למּט ה ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַּת ח ּת וֹ נים
להגּ יע, 0יּ כוֹ ל מה  עיניו  מראה כּ פי  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש בּ דק 
אּת וֹ . יחד והתבּ ּט ל  זה  אחרי  נמ ׁש # ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַהכּ ל 

ואר בּ עהוכ  עשׂ רים  בנגעים: גּ רסנוּ  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מט ּמ אים ׁש ֹּלא הם איברים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָראׁש י
אחריהם, ט וֹ רח ֹלא  והכּ הן מחיה. ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמ0וּ ם

0כּ תוּ ב, מה יג )והינוּ  עיני (ויקרא  מראה לכל  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌
מכּת ׁש  לרא וֹ ת  ׁש יּ כוֹ ל  מק וֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַהכּ הן.
את להנמי# צרי# וֹלא אחת , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ הסּת כּ ל וּ ת
ֹלא כּ # גּ ם וכאן. כּ אן עיניו וּ להרים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 

חטאיו לפרט ׁש היה,(לבקש )צרי# מיּ וֹ ם ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אלּ וּ  וֹלא הּת ח ּת וֹ נים, הבּ ית חוֹ רי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ח וֹ רי  ׁש הם  להגּ יע, יכוֹ ל ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התכּ ּס וּ 

למעלה, העליוֹ נים ראה,(אלא)הבּ ית בּ א ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌
נמׁש כים וכלּ ם הכּ הן . עיני  מראה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלכל 
בּ תוֹ # עצמוֹ  דּ וד שׂ ם זה ועל  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַאחריהם.
עבדים, עם יחד  עצמוֹ  שׂ ם הוּ א ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַהחסידים.

קכג )ׁש כּ תוּ ב  יד (תהלים  אל עבדים כעיני  הנּ ה ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
וכתוּ ב פו)אד וֹ ניהם. אּת ה(שם עבדּ # הוֹ ׁש ע ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌

נפׁש ם ׁש ּמ סרוּ  אוֹ תם עם עצמוֹ  שׂ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱאֹלהי.
ׁש כּ תוּ ב ׁש מוֹ , קד0ת  נפׁש (שם)על שׂ ּמ ח ַ◌ְ◌3◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

בּ כל  א7א. נפׁש י ה' אלי # כּ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַעבדּ #
לפני  הּמ ל # דּ וד עצמ וֹ  שׂ ם  הלּ ל וּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהאר בּ עה 

◌ֲאדוֹ נוֹ .

ּפרט למעלה  ידיו להרים לאדם ל ֹו ְְְְִַָָָָָָָָָאס ּור
לאד ֹונֹו ּובתחנּונים ּובברכֹות  ְְְֲֲִִִִַַָָלתפּלה

לפני אמר בּ תפלּ ה ידי הרמ ּת י  אלעזר, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נינוּ , ׁש הרי הּק ד וֹ ׁש . אס וּ רהּמ ל # ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌

לתפלּ ה, ּפ רט למעלה ידיו  להרים לאדם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָל וֹ 
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לאד וֹ נוֹ  וּ בתחנ וּ נים ׁש כּ תוּ ב וּ בברכוֹ ת , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌
יד ) עלי וֹ ן,(בראשית אל ה' אל ידי  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֲהרמתי

ׁש הרי  בּ תפלּ ה. ידי  הרמ ּת י  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ מתר גּ מים:
וכעת עלי וֹ נים. דּ ברים י ׁש  היּ דים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְבּ אצבּ ע וֹ ת
ׁש אר בּ עה מי ׁש כּ ל וא וֹ מר עוֹ שׂ ה, אני ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָכּ #
ברצוֹ ן  עצמוֹ  ועוֹ שׂ ה  אדוֹ נוֹ  לפני יסדּ ר ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
תחזר ֹלא זה בּ ת ּק וּ ן כּ ראוּ י, זה ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבּ תּק וּ ן
ׁש בח לסדּ ר - עבד בּ ּת חלּ ה  ריקם. ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ תוֹ 
בּ ּת ׁש בּ ח וֹ ת וזה לפניו, וּ לזּמ ר  אד וֹ נוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
לאחר עבד כּ # אחר הּת פלּ ה. ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ פני 
ׁש ּס דּ ר עבד הוּ א עמידה, ּת פלּ ת ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התּפ לּ ל
ׁש התּפ לּ ל  אחר עבד כּ # אחר  אדוֹ נוֹ . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְּת פלּ ת

ל וֹ . והל# ּת פלּ תוֹ  עצמוֹ כּ ל עשׂ ה  זה ועל ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
עבד זוֹ  בּ תפלּ ה ּפ עמים ׁש ֹלׁש  ׁש כּ תוּ ב דּ וד  , ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

עבדּ #. נפׁש  שׂ ּמ ח א ֹלהי. אּת ה עבדּ # ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהוֹ ׁש ע
פו)וכתוּ ב  הרי (תהלים לעבדּ #. עזּ # ּת נה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

אחר עבד . עצמוֹ  לשׂ ים צרי # ּפ עמים ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָׁש ֹלׁש 
על  נפ ׁש ם ׁש ּמ סרוּ  אלּ וּ  ּת וֹ # עצמוֹ  לשׂ ים  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָכּ #
ׁש מע  ׁש ל  בּ יּ חוּ ד כּ לוֹ מר ׁש מוֹ , ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌3◌ְקד0ת
בּ זה רצוֹ נ וֹ  כּ # ׁש 7ם מי ׁש כּ ל ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.
על  עצמ וֹ  מסר כּ אלּ וּ  ל וֹ  נח ׁש ב ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק,
בּ זמן  עני, עצמוֹ  ׁש 7ם לאחר  ה 0ם. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌3◌ְקד0ת
ר וּ מי  ׁש ל ּפ תחים על ודוֹ פק  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס 

וי צּ יב אמת כּ ׁש אוֹ מר  גּ אלּ ה(וסומך )מר וֹ מים, ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌
לבלתפ לּ ה, ׁש ב וּ ר  עמידה בּ תפלּ ת  להי וֹ ת ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

ולשׂ  וּ מסכּ ן. בּ ת וֹ !עני להכּ לל רצוֹ נוֹ  ים  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
נפׁש . בּ נמיכ וּ ת לב  בּ ׁש ברוֹ ן ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהעניּ ים 

בּ ׁש וֹ מע לאחר חסידים בּ תוֹ # עצמוֹ  ׁש 7ם ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
צרי# ׁש כּ # חטאיו, לפרׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה 
להתדּ בּ ק  בּ ׁש ביל  ּת פלּ ה  בּ ׁש וֹ מע ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָיחיד 
נקרא אז ׁש בים, לקבּ ל ׁש ּפ ׁש וּ טה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מין
כּ וֹ לל  מי כּ ראוּ י. א לּ ה ארבּ עה הרי  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָחסיד.

אלּ ה וזהוּ כּ ל אוֹ תם, לכֹלל  ׁש צּ רי # אוֹ תוֹ  ? ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

עבדים ׁש ֹלׁש ה ה0אר. כּ ל את ׁש כּ וֹ לל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶעבד
ועליהם אחד. וכלּ ם מקוֹ מוֹ ת, בּ ׁש ֹלׁש ה ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵהם

קכג )כּ תוּ ב יד (שם אל עבדים כעיני הנּ ה ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌
אוֹ תם הם לעבד עבד  בּ ין  וגוֹ '. ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאדוֹ ניהם
לוֹ  י ׁש  ׁש ני לעבד  ראׁש וֹ ן עבד  בּ ין ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים.
ולשׂ ים ׁש מוֹ , קד0ת יח וּ ד על  נפׁש וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִלמסר
ולשׂ ים עמידה, בּ תפלּ ת וּ מסכּ ן  עני  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַעצמוֹ 
עבד  ּת פלּ ה. בּ ׁש וֹ מע חסידים בּ תוֹ # ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ 
למדנוּ , הכּ ל. וסדּ ר ׁש ּס יּ ם לאחר  ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש לי ׁש י
אר בּ עה כּ ל  אדם בּ ן ׁש ּמ סדּ ר ׁש עה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 
לפני  נוֹ ח ה לּ ב, בּ רצוֹ ן הלּ ל וּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַהּס דּ וּ רים
עליו, ימינוֹ  וּ פוֹ ר שׂ  הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
לוֹ  ואוֹ מר  עליו וק וֹ רא ׁש ליׁש י , עבד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

ׁש כּ תוּ ב אּת ה, מט )עב דּ י לי (ישעיה ויּ אמר  ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌
ודּ אי  אתּפ אר. בּ # אׁש ר ישׂ ראל אּת ה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַעבדּ י 
ריקם תחזר ֹלא זה אדם ׁש ל ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה

וּ נׁש ק וֹ . אבּ א רבּ י בּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים .

עבד אמר ׁש ני  וּ ראה, בּ א אלעזר , רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
כּ ל  ׁש כּ וֹ ללים הם ה0ֹלׁש ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמאוֹ תם
בּ וֹ  לח ּת ם עוֹ מד ה 0ליׁש י  ׁש הרי  ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵאלּ ה,
הּמ ל# מימין יד  בּ וֹ  לשׂ ים למעלה  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַחוֹ תם 
ראׁש וֹ ן  אלּ ה, ׁש ני אבל בּ וֹ . ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להׁש ּת בּ ח
עצמ וֹ  מׁש בּ ח  ודוד  הכּ ל. כּ לל הם ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְוׁש ני ,

ׁש כּ תוּ ב קטז)בהם, אני (תהלים כּ י ה' אנּ ה ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
כּ ל  כ וֹ ללים ׁש א לּ וּ  וגוֹ ', עבדּ # אני  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַעבדּ #
אוֹ תי , לגאל  עוֹ מד בּ # ׁש לי ׁש י ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַה0אר .
מי  אֹלהי . אּת ה עב דּ # הוֹ ׁש ע ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ידוּ ע ׁש יּ היה זה, את ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ סדּ ר
עבדּ י  עליו  וקוֹ רא בּ וֹ , מׁש ּת בּ ח הוּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #
רבּ י  בּ א אתּפ אר . בּ # אׁש ר  ישׂ ראל ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאּת ה 
קראנוּ , זה על  אבּ א, רבּ י אמר וּ נ ׁש קוֹ . ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאבּ א

יט ) כּ ּמ ה (שם וגוֹ '. רב וּ מּפ ז  מזּ הב ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ חמדים 
ׁש ּס דּ ר וּ  עּת יקים דּ ברים ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְמתוּ קים

IIתהלים IIזוהר 
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תבוֹ א: אלי% וׁש ועתי תפלּ תי הּט הג ׁש מעה לי צר בּ יוֹ ם מּמ נּ י ּפ ני% ּת סּת ר אל ¦§¨§¦¨¦§©§¨¦¥¤¨©©§¥¨¤¦¤¦§©¦©¥
ענני: מהר אקרא בּ יוֹ ם אזנ% נחרוּ :ד אלי קד כּ מוֹ  ועצמוֹ תי ימי בעׁש ן כלוּ  כּ י ¥©¨§¤§¤§¨©¥£¥¦¦¨§¨¨¨¨§©§©§¥¦¨

לחמי:ה מאכל ׁש כחּת י כּ י לבּ י ויּ בׁש  כעשׂ ב עצמיוהוּ כּ ה דּ בקה אנחתי מקּ וֹ ל ¨¨¥¤©¦©¦¦¦¨©§¦¥£Ÿ©§¦¦©§¨¦¨§¨©§¦

חרבוֹ ת:זלבשׂ רי: כּ כוֹ ס הייתי מדבּ ר לקאת כּ צּפ וֹ רחדּ מיתי ואהיה ׁש קדּת י ¦§¨¦¨¦¦¦§©¦§¨¨¦¦§¢¨¨©§¦¨¤§¤§¦

גּ ג: על נׁש בּ עוּ :טבּ וֹ דד בּ י מהוֹ ללי אוֹ יבי חרפוּ ני היּ וֹ ם כּ לּ חםיכּ ל אפר כּ י ¥©¨¨©¥§¦§¨§¨©¦¦§¨¦¥¤©¤¤
מסכּת י: בּ בכי וׁש קּ וי וּת ׁש ליכני:יאאכלּת י נשׂ אתני כּ י וקצּפ % זעמ% ימייבמּפ ני ¨¨§¦§¦ª©¦§¦¨¨§¦¦§¥©©§§¦§¤¦§¨©¦©©§¦¥¦¨©

איבׁש : כּ עשׂ ב ואני נטוּ י יהו�יגכּ צל לדר�ואּת ה וזכר% ּת ׁש ב לעוֹ לם §¥¨©£¦¨¥¤¦¨§©¨§Ÿ̈§¨¥¥§¦§§§Ÿ

ֹלא  אוֹ תם, כּ ׁש ּט וֹ עמים  ואנ וּ , ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָהרא ׁש וֹ נים.
לאכל. כּ !יכוֹ לים  זה והּפ סוּ ק ו דּ אי , ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

אחד מוֹ כיח והם עבדים, ׁש ֹלׁש ה על ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ואחד  ׁש אמר ּת , כּ פי וּ ׁש נים אחד . ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוּ במקוֹ ם
הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  להתעּט ר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְהוּ א

כה)ׁש כּ תוּ ב עבדים(ויקרא ישׂ ראל בני  לי כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
עבד . ממכּ רת י ּמ כרוּ  ֹלא וגוֹ '. הם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲעבדי 
להתעּט ר צרי# הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
לׁש ם יּמ כרוּ  ֹלא זה ועל אלּ ה. ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִבּ ׁש ֹלׁש ת 

היה. הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶעבד ,
ׁשאינן  ּתפּלֹות הן ּכּמה אפיל ּו הרּבים  ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּתפּלת
ולא הּקּב"ה לפני  נכנס ֹות וכ ּלן ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻמּצּדיקים

ּבחטאיהם ְֲִֵֶַַַָמׁשּגיח 
וגו'ּפ נה  ּת פלּ ת יח)אל ח "א:(קב, [זוהר ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌

ויחי רלד.)פ' אל ](דף  יעקב ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ קרא
ּפ תח אבּ א רבּ י וגו', האספוּ  ויּ אמר  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָבּ ניו 

ק"ב )ואמר , הערער(תהלים ּת פ לּ ת אל ּפ נה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּת פ לּ תם  את בּ זה אוּ קמוּ ה,וֹלא  קרא האי . ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
חברייא. בּ יּה  סטר ואקׁש וּ  ביה אית תו (אלא ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ׁש מע,קורדיטא) אוֹ  לי ּה , מ בּ עי הקׁש יב ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָּפ נה,
ּפ נה. ◌ָ◌ָ◌ַמאי 

האספוּ ויּ קרא ויּ אמר בּ ניו אל יעקב ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
ואמר, ּפ תח  אבּ א  רבּ י (תהליםוגוֹ '. ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

את קכ ) בזה וֹלא הערער  ּת פ לּ ת אל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָּפ נה

בוֹ ּת פ לּ תם  והתק0וּ  בּ ארוּ הוּ , זה ּפ סוּ ק . ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
רבים)החברים. בציורים צד בו יש עוד (אלא ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌

ׁש מע.!ּפ נה אוֹ  צרי #, היה הק ׁש יב ? ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ּפ נה זּ ה העוֹ לםמה ּת פלּ וֹ ת כּ ל  אלּ א  ? ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

נכנסת ֹלא היּ חיד  וּ תפלּ ת ּת פלּ וֹ ת, -ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
חזק. בּ כח אלּ א הּק דוֹ ׁש  הּמ ל# ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
להתעּט ר ּת פלּ ה אוֹ תּה  נכנסת ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש עד
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ ּה  מ ׁש גּ יח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִבּ מקוֹ מּה ,
וּ בזכוּ ת בּ חטאי  וּ מסּת כּ ל בּ ּה , ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מסּת כּ ל
בּ תפלּ ת כּ ן עוֹ שׂ ה  0אינוֹ  מה האדם, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
ּת פלּ וֹ ת הן כּ ּמ ה הר בּ ים ׁש ּת פלּ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָהר בּ ים,

נכנסוֹ ת[מבני]ׁש אינן וכלּ ן מצּ דּ יקים, ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מׁש גּ יח וֹלא הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
ּת פלּ ת אל ּפ נה כּ # מ 0וּ ם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חטאיהם.
וּ מסּת כּ ל  בּ ּה , וּ מסּת כּ ל מהּפ # ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהערער ,

אוֹ תוֹ [בזכותו] וּ מי נע שׂ ה, רצוֹ ן ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּמ ה
מעשׂ יו. וּ מהם זוֹ  ּת פלּ ה ׁש ּמ תּפ לּ ל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָהאיׁש 
ּת פלּ ה להתּפ לּ ל האדם צרי# כּ # ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמ0וּ ם

הּט עם מה אתבּ צ בּ וּ ר. בזה ׁש ֹּלא מ0וּ ם ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ כוּ נה כּ לּ ם  ׁש ֹּלא גּ ב על אף ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ תם,
ּת פלּ ת אל ּפ נה אחר דּ בר הלּ ב . ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְוּ רצ וֹ ן
וּ מיהוּ  בּ ר בּ ים. ׁש נּ כלל  יחידי  זה - ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהערער 

בּ רבּ ים ׁש נּ כלל זהיחידי  אוֹ מר  הוי  ? ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
וקרא צדדים, בּ ׁש ני  כּ לוּ ל  ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב,

IIתהלים IIזוהר 
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מוֹ עד:ידודר: בא כּ י לחננּה  עת כּ י ציּ וֹ ן ּת רחם תקוּ ם עבדי%טואּת ה רצוּ  כּ י ¨Ÿ©¨¨§©¥¦¦¥§¤§¨¦¨¥¦¨£¨¤
יחננוּ : עפרּה  ואת אבניה יהו�טזאת ׁש ם את גוֹ ים מלכי�וייראוּ  וכל ¤£¨¤¨§¤£¨¨§Ÿ¥§¦§¦¤¥§Ÿ̈§¨©§¥

כּ בוֹ ד% את יהו�יז:הארץ בנה בּ כבוֹ דוֹ :�כּ י נראה ּת פלּ תיחציּ וֹ ן אל ּפ נה ¨¨¤¤§¤¦¨¨§Ÿ̈¦¦§¨¦§¨¨¤§¦©

ּת פלּ תם: את בזה וֹלא יּה :יטהערער יהלּ ל נברא ועם אחרוֹ ן לדוֹ ר זאת ּת כּ תב ¨©§¨§¨¨¤§¦¨¨¦¨¤Ÿ§©£§©¦§¨§©¤¨

יהו�כ  קדׁש וֹ  מּמ רוֹ ם הׁש קיף הבּ יט:�כּ י ארץ אל לׁש מעכאמ$מים ¦¦§¦¦§¨§§Ÿ̈¦¨©¦¤¤¤¦¦¦§Ÿ©
תמוּ תה: בּ ני לפּת ח אסיר יהו�כבאנקת ׁש ם בּ ציּ וֹ ן וּ תהלּ תוֹ �לסּפ ר ¤§©¨¦§©¥©§¥§¨§©¥§¦¥§Ÿ̈§¦¨

ׁש לם: יהו�כגבּ ירוּ  את לעבד וּ ממלכוֹ ת יחדּ ו עּמ ים ענּ הכד:�בּ הקּ בץ ¦¨¨¦§¦¨¥©¦©§¨©§¨©£Ÿ¤§Ÿ̈¦¨

ימי:(כחו)בדּ ר� קצּ ר דּ וֹ ריםכהכּ חי בּ דוֹ ר ימי בּ חצי ּת עלני אל אלי אמר ©¤¤Ÿ¦¦©¨¨Ÿ©¥¦©©£¥¦©£¦¨¨§¦

ׁש מים:כוׁש נוֹ תי%: ידי% וּ מעשׂ ה יסדּת  הארץ תעמדכזלפנים ואּת ה יאבדוּ  הּמ ה §¤§¨¦¨¨¤¨©§¨©£¥¨¤¨¨¦¥¨Ÿ¥§©¨©£Ÿ
ויחֹלפוּ : ּת חליפם ׁש  כּ לּ בוּ  יבלוּ  כּ בּ גד יּת ּמ וּ :כחוכלּ ם ֹלא ׁש נוֹ תי% וּ  הוּ א ואּת ה §ª¨©¤¤¦§©§©£¦¥§©£§©¨§¤¦¨

יכּ וֹ ן:כט לפני% וזרעם יׁש כּ וֹ נוּ  עבדי% ¦¤¨§¨§©§§¦¤¨£¥§בּ ני

תפלּ ה איזוֹ  עליהם. ּת פלּ תוֹ  והתּפ לּ ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלבניו,
למעלה בּ ׁש למוּ ת ׁש ֹּלאׁש יּ תקבּ ל וּ  ּת פלּ ה ? ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בגּ ל וּ ת. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌3יׁש מדוּ 

הּכלל - ה' את הּכל. ׁשלמּות זֹו - ה' ְְֵֶֶַַָֹאת
ה ּכל ֶַֹׁשל 

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקג את נפׁש י בּ רכי קדׁש וֹ :�לדוד ׁש ם את קרבי בּ רכיבוכל §¨¦¨§¦©§¦¤§Ÿ̈§¨§¨©¤¥¨§¨§¦

עקרה על רחמים לבקש 

ברכי  א)לדוד קג]:(קג , לפרק תהלים ושם [שימוש עקרה שהיא אשה  על רחמים לבקש  טוב ג"כ 
א"ה . הוא שלו

IIתהלים IIשימוש

וגו'לדוד  נפׁש י  א)ּב רכי לך :(קג, פ' ח "א  [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

פז .)לך כן ](דף קג )כּ מוֹ  בּ רכי (שם לדוד ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אמר וּ מה אמר. דּ ר גּ תוֹ  מ0וּ ם ה'. את ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י 

ה' את נפׁש י בּ קׁש רבּ רכי  להתק0ר - את ? ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
קרבי  הם מי קרבי, וכל ׁש ארלמעלה. אלּ וּ  ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  קרבים, ׁש נּ קראוֹ ת ה7דה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַחיּ וֹ ת
ה) בּ רכי (שיר  אחר דּ בר עליו. המוּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵוּ מעי

זוֹ  - ה' את אמר. הוּ א בּ ׁש ביל וֹ  - ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש י 
הכּ ל . ׁש ל  הכּ לל - ה' את הכּ ל . ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת

וגו 'לדוד  נפ ׁש י א)ּב רכי פ ':(קג , ח "ב  [זוהר  ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

קצ"ט.)ויקהל יחלפוּ ](דף דינים ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌0ִבעה
- אחד הזּ ה. הע וֹ לם מן כּ ׁש יּ וֹ צא האדם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַעל
ה גּ וּ ף. מן הרוּ ח  כּ ׁש יּ וֹ צאת  עלי וֹ ן דין ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִאוֹ תוֹ 
לפניו  הוֹ לכים וּ דבריו כּ ׁש ּמ עשׂ יו - ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְב'
- ד' לּק בר . כּ ׁש נּ כנס - ג ' עליו. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכריזים 
דּ ין  - ו' הּת וֹ לעת. דּ ין - ה' ה ּק בר . ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִדּ ין 
וּ מׁש וֹ טטת ׁש הוֹ לכת הרוּ ח דּ ין - ז' ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ יהנּ ם.
עד  מנוּ חה מקוֹ ם מוֹ צאת וֹלא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

מעשׂ יו  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌3◌ֶׁש יּ ׁש למוּ 

על והרי  יחלפוּ  דינים ׁש 0בעה בּ ארנוּ , ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌
הזּ ה. הע וֹ לם מן כּ ׁש יּ וֹ צא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם 
מן  הרוּ ח כּ ׁש יּ וֹ צאת עליוֹ ן דין אוֹ תוֹ  - ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶאחד 
ה וֹ לכים וּ דבריו כּ ׁש ּמ עשׂ יו - ב' ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַהגּ וּ ף.
ל ּק בר. כּ ׁש נּ כנס - ג' עליו. וּ מכריזים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
דּ ין  - ו' הּת וֹ לעת. דּ ין - ה' הּק בר. דּ ין - ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִד'
וּ מׁש וֹ טטת ׁש הוֹ לכת הרוּ ח דּ ין - ז' ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ יהנּ ם.

עד  מנוּ חה מקוֹ ם מוֹ צאת וֹלא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
אדם צרי # זה מ0וּ ם מעשׂ יו. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌3◌ֶׁש יּ ׁש למוּ 

וי  בּ מעשׂ יו ּת מיד  לפני להתבּ וֹ נן ׁש וּ ב ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
האדם בּ דיני  הּמ ל# דּ וד וּ כׁש התבּ וֹ נן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֲאדוֹ נוֹ .

ואמר , הקדּ ים קד )הלּ לוּ , נפׁש י (תהלים  בּ רכי ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש אּת  בּ עוֹ ד  הע וֹ לם, מן  ּת צא בּ טרם  ה ', ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶאת
קדׁש וֹ  ׁש ם את קרבי וכל הגּ וּ ף. עם ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת
עם כּ אחד ׁש ּמ ׁש ּת ּת פים הגּ וּ ף אברי הם -ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הקדּ ימ וּ  עּמ ּה , כּ ׁש ּת ּמ צאוּ  עכׁש ו ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהר וּ ח.
זמן  ׁש יּ בא טרם הּק דוֹ ׁש  ה 0ם את ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְלבר#
זה ועל בּ תׁש וּ בה. ולחזר לבר# תוּ כלוּ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא

הלל וּ י ּה אמר ה' את נפ ׁש י אוֹ תםבּ רכי  בּ אוּ  . ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ראׁש וֹ . את ונׁש קוּ  ֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים

ה ּמׁשּפט סדר – וחׁשּבֹון ּדין לּתן ְְְִִִִֵֵֶֶַָָעתיד 
מרגע  העוֹונֹות על והע ֹונשים ְְְֲִֵֵֶַַָָָוהעדּות

לקבר ׁשּמּגיע עד  ְְִִֶֶֶַַַַָהּפטירה 

וגו 'לדוד נפׁש י  א)ּב רכי  פ ':(קג , ח "ג  [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

קכ"ו.)נשא  ּפ תח,](דף אבּ א (תהליםרבּ י ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
אתקג ) קרבי וכל  ה' את נפׁש י בּ רכי  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלדוד 

להסּת כּ ל  לאדם  לוֹ  יׁש  כּ ּמ ה קדׁש וֹ . ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵׁש ם
ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל ׁש הרי ר בּ וֹ נוֹ , בּ עבוֹ דת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְולדעת

ואוֹ מר: קוֹ רא א)הכּ רוֹ ז ּפ תים(משלי  מתי עד  ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וגוֹ '. פתי ג )ּת אהבוּ  בּ נים(ירמיה ׁש וּ בוּ  ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מי  ואין  מׁש וּ בתיכם. ארּפ ה ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָׁש וֹ בבים
לפניהם, מכריזה הּת וֹ רה אזניו. ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש יּ רכּ ין

IIתהלים IIזוהר 
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הוֹ ל# אדם בּ ן  ראה, בּ א ׁש יּ ׁש גּ יח. מי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְואין
ּת מיד  הוּ א ׁש 0לּ וֹ  וחוֹ ׁש ב הזּ ה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
ׁש ה וּ א עד ד וֹ ר וֹ ת . לדוֹ רי בּ ת וֹ כוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוי0אר
עד  בּ קוֹ לר . אוֹ תוֹ  נוֹ תנים בּ ע וֹ לם, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵהוֹ ל#
הדּ יּ נים בּ מוֹ ׁש ב א וֹ תוֹ  דּ נים  יוֹ ׁש ב, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
- סנגוֹ ר  לוֹ  נמצא אם הדּ ין. בּ ני ׁש אר  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִעם

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מהדּ ין. נצּ וֹ ל  לג )הרי אם(איוב  ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
להגּ יד  אלף מנּ י אחד מליץ מלא# עליו ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵיׁש 
ה וּ א מי וגוֹ '. ו יּ אמר  ויחנּ נּ וּ  י ׁש ר וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלאדם

ׁש עוֹ מדיםהּס נגוֹ ר כּ ׁש רים מעשׂ ים אלּ ה ? ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ֹלא ואם להם. ׁש ּמ צטר # בּ ׁש עה האדם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַעל
מהדּ ין  התח יּ ב הרי  - סנגוֹ ר עליו ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִיּמ צא
כּ ׁש 0וֹ כב  ׁש עה בּ אוֹ תּה  מהעוֹ לם . ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת לּ ק 
רוֹ אה עיניו, ׁש ּמ רים עד  הּמ ל #, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְבּ קוֹ לר 

מהׁש  כּ ל לפניו ׁש כּ וֹ תבים ׁש נים אליו בּ אים ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
0הוֹ ציא מה וכל  הזּ ה, בּ עוֹ לם ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌0ֶעשׂ ה

דּ ין ונוֹ תן וכוֹ תבים(חשבון)מּפ יו, הכּ ל על ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ד )לפניו. י וֹ צר(עמוס הנּ ה כּ י ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

7ח וֹ  מה  לאדם וּ מגּ יד רוּ ח וּ ברא ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ָהרים
עליהם. מוֹ דה והוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְוגוֹ '.

ׁש עשׂ ה,?הּט עםמה מעשׂ ה ׁש אוֹ תוֹ  מ-וּ ם ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ועוֹ מדים  בּ וֹ , להעיד עליו  וע וֹ מד  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶע וֹ לה 

עליו  לפניו להעיד  ונרׁש מים י וֹ רדים וכ לּ ם , ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עד  מ ּמ נּ וּ  עוֹ ברים וֹלא לפניו, ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְועוֹ מדים
ראה, בּ א ע וֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  בּ הם  ׁש נּ דּ וֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה
בּ עוֹ לם אדם בּ ן  ׁש ע שׂ ה דּ ברים אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל
וֹלא בּ וֹ , להעיד ועוֹ מדים זמינים  כּ לּ ם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ַהזּ ה,
אוֹ תוֹ  ׁש ּמ וֹ ציאים וּ בׁש עה מּמ נּ וּ . ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶנאבדוּ 
לפניו. והוֹ לכים  מז דּ ּמ נים כּ לּ ם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ֶ◌ַלּק בר,
לפניו, אחד מכריזים, כרוֹ זים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש ֹלׁש ה
ואוֹ מרים: מ7מאלוֹ , ואחד  מימינוֹ , ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
למעלה, מרד בּ רבּ וֹ נוֹ , ׁש ּמ רד ּפ לוֹ ני ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶזה
בּ מצווֹ תיו. מרד  בּ ּת וֹ רה, מרד למּט ה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָמרד

מעשׂ יו  דבריו ראוּ  ראוּ  ׁש ֹּלא! לוֹ  טוֹ ב ! ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ה ּמ תיםנברא כּ ל לּק בר , ׁש ּמ גּ יע עד ! ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

אוֹ י  אוֹ י ואוֹ מרים: מ ּמ קוֹ מם עליו ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְר וֹ גזים
בּ תוֹ כנוּ  נקבּ ר  וּ דבריו ׁש זּ ה  מע שׂ יו ! ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

על  ועוֹ מדים לּק בר , ונכנסים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקדּ ימים
וּ מתאבּ לת ו ׁש טה  הוֹ לכת ור וּ חוֹ  גּ וּ ף, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְאוֹ תוֹ 
בּ בית נטמן ׁש האדם כּ יון ה גּ וּ ף. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַעל
ידיו  ּת חת ויוֹ צא מקדּ ים דּ וּ מ"ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהּק ברוֹ ת,
הּק בר, דּ ין על ׁש ּמ מ נּ ים דינים בּ ּת י ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
רוּ ח ודנים בּ ידיהם, אׁש  ׁש רביטי ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש ֹלׁש ה

הדּ ין  א וֹ ת וֹ  על אוֹ י  כּ אחד. על ונפ ׁש  אוֹ י  ! ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌
הּמ ל#מעשׂ יו  בּ קוֹ לר ּת פוּ ס ׁש הוּ א בּ ׁש עה ! ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

סנגוֹ ר, עליו נמצא ׁש ֹּלא ונׁש לם, דּ ינוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְונדּ וֹ ן
לרגליו, לפניו ועוֹ מד נוֹ חת, הּמ ל# ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְוׁש וֹ טר

בּ יד וֹ . אחת ׁש נוּ נה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוחרב

הבּ יתמרים כּ תלי  ורוֹ אה עיניו, את האיׁש  ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ אׁש  כּ #(הזיו)לוֹ הטים וּ בין מּמ נּ וּ . ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

לבוּ ׁש וֹ  עינים, מלא כּ לּ וֹ  לפניו אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶר וֹ אה
ודּ אי , הוּ א כּ # האדם. לפני לוֹ הט ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵאׁש 
בּ 0וּ ק  מלא# ראוּ  אדם בּ ני כּ ּמ ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ראוּ  ֹלא אדם בּ ני  וּ ׁש אר  לפניו, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְועמדוּ 

כּ תוּ ב הרי ּת אמר, ואם קד )אוֹ תוֹ . (תהלים ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
רוּ חוֹ ת  מלאכיו יכוֹ ל עשׂ ה אי# וגוֹ ', ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

בּ ארץ  בּ אר וּ ה וּ :להראוֹ ת כּ # זה דּ בר  אלּ א ? ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌
בּ גוּ ף,ׁש כּ יו  מתלבּ ׁש  לארץ, מלא# ׁש יּ וֹ רד ן ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

ׁש ה וּ א לבוּ ׁש  בּ אוֹ תוֹ  ׁש נּ ראה למי ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונראה
לסבלוֹ  הע וֹ לם יכ וֹ ל ֹלא  ֹלא, ואם  בּ וֹ . ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָלבוּ ׁש 
ׁש כּ ל  זה ׁש כּ ן  וכל ׁש כּ ן כּ ל בּ וֹ . ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוּ להראוֹ ת

אוֹ תוֹ . צריכים העוֹ לם טּפ וֹ ת בּ ני ׁש ֹלש ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
כּ יון  החברים . בּ אר וּ הוּ  והרי ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ חרבּ וֹ ,

ורוּ חוֹ  גּ וּ פוֹ  כּ ל מז דּ עזע ֹלאׁש רוֹ אה וּ , ולבּ וֹ  , ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
ה גּ וּ ף. כּ ל  ׁש ל הּמ ל# ׁש הוּ א מ0וּ ם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵׁש וֹ כ#,
ונפרדת הגּ וּ ף , איברי בּ כל  הוֹ לכת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְור וּ ח וֹ 

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים קג זוהר מזמור | לחודש  כ  | רביעי ספר 494

יהו� את גּ מוּ ליו:�נפׁש י כּ ל ּת ׁש כּ חי לכלג ואל הרפא עוֹ נכי לכל הּס לח ©§¦¤§Ÿ̈§©¦§§¦¨§¨©Ÿ¥©§¨£¥¦¨Ÿ¥§¨
ורחמים:ד ּת חלאיכי: חסד המעּט רכי חיּ יכי מ$חת בּ ּט וֹ בההגּ וֹ אל הּמ שׂ בּ יע ©£ª¨§¦©¥¦©©©¨§¦©§©§¥¦¤¤§©£¦©©§¦©©

נעוּ ריכי: ׁש ר כּ נּ  ׁש  ּת תחדּ  יהו�ועדי� צדקוֹ ת לכל�עשׂ ה וּ מׁש ּפ טים ¤§¥¦§©¥©¤¤§¨§¦Ÿ¥§¨§Ÿ̈¦§¨¦§¨

עלילוֹ תיו:זעׁש וּ קים: ישׂ ראל לבני למׁש ה דּ רכיו יהו�חיוֹ דיע וחנּ וּ ן רחוּ ם £¦¦©§¨¨§Ÿ¤¦§¥¦§¨¥£¦¨©§©§Ÿ̈

חסד:� ורב אּפ ים יּט וֹ ר:טאר� לעוֹ לם וֹלא יריב לנצח כחטאינוּ יֹלא ֹלא ¤¤©©¦§©¨¤¨¤©¨¦§§¨¦©£¨¥
עלינוּ : גּ מל כעוֹ נתינוּ  וֹלא לנוּ  חסדּ וֹ יאעשׂ ה גּ בר הארץ על ׁש מים כגבּה  כּ י ¨¨¨§©£Ÿ¥¨©¨¥¦¦§Ÿ©¨©¦©¨¨¤¨©©§

יראיו: ּפ ׁש עינוּ :יבעל את מּמ נּ וּ  הרחיק מּמ ערב מזרח עליגכּ רחק אב כּ רחם ©§¥¨¦§Ÿ¦§¨¦©£¨¦§¦¦¤¤§¨¥§©¥¨©
יהו� רחם יראיו:�בּ נים אנחנוּ :ידעל עפר כּ י זכוּ ר יצרנוּ  ידע הוּ א כּ י ¨¦¦©§Ÿ̈©§¥¨¦¨©¦§¥¨¦¨¨£¨§

ללכת מחברוֹ  ׁש נּ פרד אדם בּ ן כּ מוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם,
מה על אוֹ י אוֹ מר  הוּ א אז אחר . ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְלמקוֹ ם
הקדּ ים אם אלּ א לוֹ , עוֹ זר  וֹלא - ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌0ֶעשׂ ה
אוֹ תּה  הגּ יעה ׁש ֹּלא עד הּת ׁש וּ בה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְרפ וּ את 
להסּת ּת ר ורוֹ צה האי ׁש  אוֹ תוֹ  ּפ וֹ חד  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָׁש עה.
ה וּ א יכ וֹ ל, ׁש אינוֹ  ׁש רוֹ אה כּ יון יכ וֹ ל. ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוֹלא
וּ מסּת כּ ל  בּ וֹ , להסּת כּ ל לוֹ  וי ׁש  עיניו, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵּפ וֹ תח
עצמ וֹ  מוֹ סר הוּ א ואז  ּפ קוּ חוֹ ת. בּ עינים ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְבּ וֹ 
הגּ דוֹ ל  דּ ין זמן הוּ א ׁש עה ואוֹ תּה  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְונפׁש וֹ .
הרוּ ח ואז הזּ ה, בּ עוֹ לם  בּ וֹ  נדּ וֹ ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש האדם
ונפרדת הגּ וּ ף ׁש ל האיברים  בּ כל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶהוֹ לכת
וּ מזדּ עזעת האיברים בּ כל  וּ מׁש וֹ טטת ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם,
כּ לּ ם הגּ וּ ף איברי  וכל הצּ דדים, ◌ָ◌3◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלכל 

◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמז דּ עזעים.

הּזה ּבעֹולם נמצא  ּכׁשה ּוא האדם ְְִִֶֶַָָָָָָָצרי ְך
וי ֹום יֹום ּבכל ּולהס ּתּכל מר ּבֹונֹו ְְְִִִֵֵַָָָלירא 

ְֲַָּבמעׂשיו

ואיברּכ ׁש ּמ גּ יעה איבר לכל הרוּ ח ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
זיעה נוֹ פלת מּמ נּ וּ , ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונפרדת 
מּמ נּ וּ , מס ּת לּ קת והרוּ ח איבר , אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַעל
כּ יון  בּ כ לּ ם. וכן איבר, אוֹ תוֹ  מת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מיּ ד
מכּ ל  נפרדה ׁש הרי לצאת, הרוּ ח ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ּמ גּ יעה

וּ מיּ ד  עליו, עוֹ מדת ה0כינה אז  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהגּ וּ ף,
ׁש נּ דבּ ק  מי  ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי מהגּ וּ ף. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַּפ וֹ רחת

מּמ נּ הבּ ּה  ׁש רחוֹ קים  ר ׁש עים לאוֹ תם אוֹ י  ! ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
בּ ּה  מתדּ בּ קים ע וֹ ברוֹלא דינים בּ ּת י  וכ ּמ ה  ! ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌

הזּ ה מהעוֹ לם  כּ ׁש יּ וֹ צא אוֹ תוֹ האי ׁש  - אחד ? ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
הרוּ ח כּ ׁש יּ וֹ צאת ׁש אמרנוּ  עליוֹ ן ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִדּ ין 
וּ דבריו  כּ ׁש ּמ עשׂ יו דּ ין, ואחד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵמה גּ וּ ף.
עליו. מכריזים והכּ רוֹ זים לפניו ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְהוֹ לכים

ה דּ ין ואחד לּק בר . כּ ׁש נּ כנס דּ ין ּק בר.ואחד  ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ה גּ יהנּ ם. דּ ין ואחד הּת וֹ לעת. דּ ין ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
וּ מׁש וֹ טטת ׁש הוֹ לכת  הרוּ ח דּ ין ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
ׁש יּ ׁש ּת לּ מ וּ  עד מק וֹ ם מוֹ צאת וֹלא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
עליו. יחלפוּ  עדּ נים ׁש בעה  ודּ אי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו.
בּ עוֹ לם  נמצא כּ ׁש הוּ א האדם צרי ! זה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל 
ויוֹ ם  יוֹ ם בּ כל  וּ להסּת כּ ל  מר בּ וֹ נ וֹ  לירא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
רבּ וֹ נוֹ  לפני מהם  ויׁש וּ ב .בּ מעשׂ יו, ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

האדם דּ יני  בּ אוֹ תם הּמ ל# דּ וד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש הסּת כּ ל 
ואמר, הקדּ ים הזּ ה, מהעוֹ לם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ סּת לּ ק 

קג ) ה'(תהלים את נפׁש י  תצאבּ רכי ׁש ֹּלא עד , ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌
וכל  הגּ וּ ף . עם נמצאת  ׁש אּת  כּ עת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמהע וֹ לם,
האיברים אּת ם קד ׁש וֹ , ׁש ם את ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְקרבי
נמצאת ׁש היא כּ עת בּ רוּ ח , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת ּת פים
עד  הּק דוֹ ׁש  ה0ם את לבר # הקדּ ימוּ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִאּת כם,

IIתהלים IIזוהר 
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יציץ:טו כּ ן ה)דה כּ ציץ ימיו כּ חציר ׁש  יכּ ירנּ וּ טזאנוֹ  וֹלא ואיננּ וּ  בּ וֹ  עברה רוּ ח כּ י ¡¤¨¦¨¨§¦©¨¤¥¨¦¦©¨§¨§¥¤§©¦¤

וּ להוֹ דוֹ ת לברכוֹ  תוּ כלוּ  ׁש ֹּלא זמן  י גּ יע ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא
◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם.

ּומתחּדׁשים אנׁשים אלף  מתים יֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַָָּבכל 
אלף ְִֶֶַָּבּבריאה

וגו 'אנוֹ ׁש  ימיו  טו )ּכ חציר ח"ג :(קג, (דף[זוהר ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תורה]רטז :) ימיו זוהר כּ חציר  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱאנוֹ ׁש 
הייתי  נער נאמר בו יציץ. כּ ן ה0דה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְכּ ציץ

ואח"כ זקנתי , לג )גם  לימי (איוב  יושב
הישנים ענפים שנחתכו שהעץ עלומיו,
לגדל  ויחזרו בשרשיו כמקדם יצמחו שלו
וחוזרים זקנים מתו כמקדם, בעולם 
שמחדש  הסוד  וזהו  ילדים, הזה לעולם
בראשית, מעשה תמיד  יום  בכל הקב"ה
אלף  ומתחדשים  יום  בכל אלף שמתים

יום. בכל

ּכמּקדם ונֹולד וחֹוזר נתחּדׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָֹאדם

וגו 'אנוֹ ׁש  ימיו  טו )ּכ חציר ח"ג :(קג, (דף[זוהר ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

תורה]ריז :) כך זוהר אבא רבי  אמר 

השדה כציץ ימיו כחציר אנוש  בודאי הוא
כמקדם, ונולד  וחוזר  שנתחדש יציץ כן
עברה רוח כי אחריו שכתוב  זה מהו אבל
הנסתר העליון רוח הוא זה אלא ואיננו, בו
בתוכו, האדם לרוח שכולל מהכל  והנעלם

ואיננו  חנוך קלחואז של הסוד הוא וזה
זה אלהים, אתו לקח כי ואיננו בו שנאמר 
הנסתר רוח העליון רוח עליון, אלהים
שהרי  מקומו, עוד  יכירנו ולא והנעלם,
כתוב  מה העליון, ברוח מצער רוח נכלל 
עולם, ועד מעולם ה' וחסד  אחריו ,
קדש  לתוך הגדול כהן  אותו  שמכניס

כמקדם,קלטהקדשים ומולידו אותו ונוטל
להיות חוזר  שהוא נעוריו, כנשר ונתחדש

נער.

הּׁשם וׁשּנּוי  מקֹום ׁשּנּוי  ל ֹו לעׂשֹות ְֲִִִֵַַָָצרי ְך
מעׂשה ְֲִֶַוׁשּנּוי

וגו'ּכ י  עברה טז)רוּ ח פנחס:(קג, פ' ח"ג  [זוהר  ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מהימנא רי"ט.)רעיא  ראׁש וֹ ן ](דף ◌ִ◌ִ◌ְוּ בחבּ וּ ר

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

הצדיקיםקלח. מיתת  בענין גדול  סוד יבאר כאן 
הנר שלהבת למשל כמו נשיקה, מיתת כעין  שהיא 
אל  הנר  מן  השלהבת יפרח אבוקה  אליה  בהתקרב 
הצדיקים מיתת  הוא  כן בתוכה, להתכלל  האבוקה
רוחא הארת  האחרון ברגע  נשמתם  אל שנתגלה
מדי  תפרח ואז השכינה, אור  שהוא טמירא  עלאה 
ונכלל  הגוף  מן זעירא  רוחא  שהיא הצדיק נשמת
כמה  בזה ויש השכינה , אור  עלאה  רוחא באור 
שוה  עלאה רוחא התגלות לא  כי מדרגות, וכמה
הי' וכן  הצדיק , נשמת  מדרגת ערך לפי זה כי לכל,
עלאה  שכינתא  מן הארה נתגלה  שאליו בחנוך
בזה  ודי הבינה , מעולם היינו  מכלא, גניזא  טמירא

למבין:

ששרשו קלט . רבא כהנא שמיכאל השני סוד זה
קדש  שנקרא בהמקום להנשמה מכניס ה' חסד 
ועי"ז קרבן, כמו המזבח על ומקריבה קדשים
לוקח  ואח"כ חדש, אור משם  הנשמה  מקבלת
ועד מעולם  וזהו כמקדם , ומולידה משם אותה
קדש  במקום  שם כי הוא ההולדה וענין עולם ,
היא וההולדה ביטול, בבחי ' היא הקדשים 
עז, ויתר  שאת  ביתר  כמקדם ושותה התחדשות
העולם לטובת  העליונה גזרה עפ"י ולפעמים
וחוזרת בגוף להוולד הזה לעולם ותבוא  תחזור
שנלקחה  לאחר חנוך נשמת אבל נער , להיות 
מלאך להיות כחו נתחדש  הקדשים קדש ממקום 
כידוע: מטט' נער  הנקרא מאד ונורא גדול עליון 
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מקוֹ מוֹ : יהו�יזעוֹ ד לבני�וחסד וצדקתוֹ  יראיו על עוֹ לם ועד מעוֹ לם §§¤¤§Ÿ̈¥¨§©¨©§¥¨§¦§¨¦§¥

יפה הּק ד וֹ ׁש ה, מנוֹ רה הנּ אמן, הר וֹ עה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
אבל  יוֹ סי, ור בּ י  ח יּ יא ורבּ י אבּ א רבּ י  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָאמרוּ 

קג ) ואינ נּ וּ (תהלים בּ וֹ  עברה רוּ ח כּ אן כּ י  - ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
בּ וֹ  עברה זּ ה מה  בּ דברים, לפּת ח זוֹ צרי # ? ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

מלאכים מאוֹ תם אחד  וצרה, וזעם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעברה
◌ִ◌ָרעים.

בּ עלי ׁש מ )וּ ם  אוֹ תם בּ וֹ  ידע וּ  ׁש ֹּלא ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ׁש נּ וּ יחטאים, ל וֹ  לעשׂ וֹ ת צרי! ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

מעשׂ ה  וׁש נּ וּ י  ה-ם וׁש נּ וּ י כּ מ וֹ מקוֹ ם  , ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌
בּ וֹ  ׁש נּ אמר  יב )אברהם, ל#(בראשית ל # ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌

מקוֹ ם. ׁש נּ וּ י  הרי - וּ מ ּמ וֹ לדּת # (שםמארצ# ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
והיהיז) אברם ׁש מ# את עוֹ ד  יּק רא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוֹלא

ׁש נּ וּ י  ה 0ם. ׁש נּ וּ י הרי  - אברהם ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִׁש מ#
ׁש עשׂ ה רעים מּמ עשׂ ים ׁש הׁש ּת נּ ה  - ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה
לרוּ ח מׁש ל הוּ א טוֹ בים. למעשׂ ים  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּת חלּ ה
עוֹ שׂ ה זה כּ מוֹ  בנים. בּ ֹלא ׁש ּמ ת א וֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶׁש ל
אוֹ תוֹ  כּ ׁש גּ ר ׁש  לאדם הוּ א בּ רוּ # ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
והרי  הזּ ה, לעוֹ לם  והביאוֹ  ע וֹ לם, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵמא וֹ ת וֹ 

וּת ׁש לּ חהוּ  ּפ ניו מׁש נּ ה למעלה. (איוב נתבּ אר  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אחד יד ) בּ וֹ . עברה  ר וּ ח כּ י זה וּ מ0וּ ם .ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

א כּ ׁש רוֹ אה רעים, מלאכים וֹ תוֹ מאוֹ תם ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש נּ פגּ ׁש  בּ זמן ׁש וֹ אלים(בו)מׁש נּ ה עּמ וֹ , ְ◌3◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

בּ על  זהוּ  עליו: הּמ ׁש חיתים ׁש אר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 
אינ נּ וּ .חוֹ ב# ואוֹ מר : להם עוֹ נה הוּ א ? ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

אחר, בּ מקוֹ ם וננטע מּמ קוֹ מוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תגּ ר ׁש 
בּ גלל  מקוֹ מוֹ , עוֹ ד  יכּ יר נּ וּ  וֹלא בּ וֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 

יד ) הבּ ית.(ויקרא את  וטח יּק ח אחר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש עפר 
ואת אבניו את הבּ ית את ונתץ סוֹ ד  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ׁש היה, וּ ב שׂ ר  וגידים עצמוֹ ת אוֹ תם - ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵעציו

בּ וֹ  כּ תוּ ב מה לעפר. סה)?חזר ונח ׁש (ישעיה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ #, ואחר  מנגּ ע. ׁש היה מ 0וּ ם לחמוֹ , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָעפר
לוֹ  וּ בוֹ נה הבּ ית, את וטח י ּק ח אחר  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְועפר

יׁש ן  בּ ית כּ מוֹ  וּ מתחדּ ׁש , וגידים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲעצמוֹ ת
מתחדּ ׁש . ׁש הוּ א ודּ אי חד ׁש , א וֹ ת וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים

0אמר  מקוֹ מוֹ וּ מה עוֹ ד  י כּ ירנּ וּ  על וֹלא - ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
עלי וֹ נה. בּ רוּ ח קטנּ ה רוּ ח ׁש נּ כללה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַר וּ ח,
פרוֹ ת, עוֹ שׂ ה ׁש ֹּלא לאילן מׁש ל  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶזהוּ 
בּ ענף  א וֹ ת וֹ  וּ מרכּ יבים ׁש לּ וֹ  ענפים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְלוֹ קחים

עליוֹ ן  אחר עץ פרוֹ ת,(זהבזה)ׁש ל ׁש עוֹ שׂ ה ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
זמן  בּ אוֹ תוֹ  פר וֹ ת . ועוֹ שׂ ה בּ זה זה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכלל

מק וֹ מוֹ . עוֹ ד י כּ ירנּ וּ  וֹלא בּ וֹ , ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 

י ׁשנֹו חטא יראת ּבֹו ׁשּיׁש מי  ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָנמצא 
ענוה לא ּבֹו אין ׁשמים ירא  ׁשאינֹו ּומי ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻּבכלן

חסיד ּות ְֲִֹולא 

וגו'וחסד  מעוֹ לם יז)ה' נשא:(קג , פ' ח "ג  [זוהר ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

קמ "ה .) בּ ניו ](דף ואל  אהרן אל  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַדּ בּ ר 
ּפ תח יצחק רבּ י וגוֹ '. תברכוּ  כּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְֹֹ◌ֵלאמר 

קג )ואמר, עוֹ לם (תהלים ועד  מעוֹ לם  ה' וחסד ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בנים  לבני וצדקתוֹ  יראיו גדוֹ להעל  כּ ּמ ה . ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש בּ כלל  ה וּ א , בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהיּ ראה 
חסידוּ ת הענוה וּ בכלל ענוה , .היּ ראה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

י ׁש נוֹ  חטא, יראת בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי  ׁש כּ ל  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא 
ֹלא  בּ וֹ  אין ׁש מים , ירא  ׁש אינוֹ  וּ מי ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌.◌ְבכלּ ן .

חסיד וּ ת. וֹלא מן ענוה ׁש יּ צא מי למדנוּ , ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עדיף, ענוה - בּ ענוה ונתלבּ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהיּ ראה 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ כ לּ ם. כח)ונכלל  עקב (משלי  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ירא בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי כּ ל  ה'. יראת ׁש מים,ענוה ת ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

זוֹ כה ענוה, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי  כּ ל לענוה. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶזוֹ כה
ׁש מים, יראת בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  מי וכל  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַלחסיד וּ ת.
ענוה עקב ׁש כּ תוּ ב  - לענוה לכלּ ם. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ֶזוֹ כה

ׁש כּ ת וּ ב - לחסיד וּ ת ה'. קג )יראת (תהלים ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
יראיו. על עוֹ לם ועד מעוֹ לם ה' ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְוחסד
נקרא חסיד וּ ת, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  אדם כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  צבאוֹ ת. ה' ב )מלא# כּ י (מלאכי  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
יבקׁש וּ  ותוֹ רה  דעת יׁש מרוּ  כהן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ְ◌ִשׂ פתי
מה מּפ ני הוּ א. צבאוֹ ת ה ' מלא # כּ י  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִמּפ יהוּ 

צבא וֹ ת ה' מלא# להּק רא  כּ הן אמרזכה ? ָ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כּ הן  צבאוֹ ת ה' ּמ לא# מה יהוּ דה, ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
למּט ה. צבאוֹ ת ה' מלא# כּ הן אף ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

למעלהוּ מי צבאוֹ ת ה' מלא# (דניאל ?הוּ א ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש בּ איב ) הגּ דוֹ ל, ה7ר מיכא"ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶזה

ׁש ל  גּ דוֹ ל  כּ הן והוּ א מעלה, ׁש ל  ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵמחסד
נקרא ׁש לּ מּט ה גּ ד וֹ ל כּ הן כּ ביכוֹ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמעלה.
החסד . מצּ ד  ׁש בּ א  מ0וּ ם צבאוֹ ת, ה' ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַמלא#

חסד  כּ #מהוּ  וּ מ0וּ ם רחמים. ּת וֹ # רחמים  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌
זכה הּט עם מה הדּ ין. מצּ ד  נמצא ֹלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹכּ הן

לחסד  ׁש כּ תוּ ב כּ הן זהוּ  היּ ראה. בּ גלל  ? ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
קג ) על (תהלים עוֹ לם ועד מעוֹ לם ה' ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְוחסד 

ועוֹ לם עוֹ לם מהוּ  יצחק,יראיו . ר בּ י אמר ? ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אחד , ע וֹ לם הּק ד וֹ ׁש , בּ חדר ׁש התקן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
מן  כּ #, אם חיּ יא, ר בּ י  אמר  ׁש נים. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְועוֹ לם

להיוֹ ת לוֹ  צרי# העוֹ לם ועד אמרהע וֹ לם ! ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אחד . להי וֹ ת וחזרוּ  הם, עוֹ למוֹ ת ׁש ני  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְלוֹ ,
מתי  עד יצחק, לרבּ י אלעזר  רבּ י  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

דּ ברי# כּ לל ּת סּת ם העוֹ לם ועד העוֹ לם מן ? ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ואדם ׁש לּ מעלה אדם  עלי וֹ ן, סוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל
ימי  וכתוּ ב ועוֹ לם. עוֹ לם והינוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה,
ּפ ר ׁש וּ ה והרי עוֹ לם, ׁש נוֹ ת  וכתוּ ב ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ לם,
מי  ׁש כּ ל - יראיו על  העליוֹ ן. הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַבּ חדר

מתי  אדם. נקרא חטא, רא אמרׁש הוּ א ? ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
חסיד וּ ת, ענוה, יראה, בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  אלעזר, ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י
והרי  יהוּ דה, רבּ י אמר הכּ ל. ׁש ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְכּ לל 
ודּ אי  לוֹ , אמר וּ נקבה. זכר כּ לל אדם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינ וּ ,
זכר ׁש ּמ תחבּ ר ׁש ּמ י  אדם, ׁש ל בּ כלל זה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָכּ #

וֹלא חטא. ירא ואז אדם, נקרא ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְוּ נקבה,
אלּ א עוֹ ד, וֹלא ענוה. בּ וֹ  ׁש 0וֹ רה א לּ א ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶעוֹ ד,
זכר נמצא ׁש ֹּלא וּ מי חסד . בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש 0וֹ רה
וֹלא ענוה וֹלא יראה ֹלא בּ וֹ  אין ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְוּ נקבה,

וּ מ0וּ  הכּ ל .חסידוּ ת. כּ לל  אדם נקרא כּ # ם ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֹ
ׁש כּ תוּ ב  חסד, בּ וֹ  ׁש וֹ רה אדם, ׁש נּ קרא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון

פט ) וֹלא(שם וגוֹ '. י בּ נה חסד עוֹ לם  ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר ּת י 
וּ נקבה. זכר  נמצא  ֹלא אם  לה בּ נוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָיכוֹ ל

קג )וכת וּ ב  ועד(תהלים מעוֹ לם ה' וחסד ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
יראיו . על  ׁש ל עוֹ לם כּ לל  - יראיו ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

ועד  מעוֹ לם  ה' וחסד  אחר דּ בר ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם.
מצּ ד  ׁש בּ אוּ  כּ הנים אוֹ תם אלּ ה - ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָעוֹ לם
מעוֹ לם ׁש יּ רדה  זוֹ  יר 0ה וירׁש וּ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד,
- יראיו על ׁש לּ מּט ה. לעוֹ לם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 

ׁש כּ תוּ ב ׁש לּ מּט ה, טז)כּ הנים וכ ּפ ר(ויקרא ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ׁש ל  בּ כלל להת כּ לּ ל בּ יתוֹ , וּ בעד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַבּ עדוֹ 

מ0וּ ם(שם)אדם. בנים, לבני  וצדקת וֹ  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
אם יהוּ דה, רבּ י אמר בנים. לבני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש זּ כה

וצדקתוֹ  מהוּ  לוֹ כּ #, צרי# היה וחסדּ וֹ  ? ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש 0נינוּ להיוֹ ת ס וֹ ד הינוּ  אלעזר , ר בּ י  אמר  ! ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ב )בּ זּ את, זּ את.(בראשית לקחה  מאי ׁש  כּ י ְ◌ִֹ◌ֵ◌ִ◌3◌ֳ◌ָ◌ֹ

נכללה וזּ את א0ה. יּק רא לזּ את ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְוכתוּ ב
זכר. חסד נקבה. וזּ את חסד , ׁש הינוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָבּ איׁש ,
הזּ ה, הלּ בן מ צּ ד ׁש בּ א זכר כּ # ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
ׁש בּ אה צדק, נקראת וזּ את חסד. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
והינוּ  א 0ה . נקראת כּ # וּ מ0וּ ם אדם, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִמצּ ד

וצדקתוֹ  זּ ה מה וצדקתוֹ . 0כּ תוּ ב ?מה ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זה להתבּ 7ם ז וּ גוֹ , בּ ת חסד, ׁש ל ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִצדקתוֹ 

ל וֹ בּ זה. ׁש אין כּ הן  כּ ל  למדנוּ , כּ ! וּ מ-וּ ם ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌
בּ עד וֹ  וכּפ ר  ׁש כּ תוּ ב  בּ עבוֹ דה, אסוּ ר זוּ ג, ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַבּ ת

בּ יתוֹ . ◌ֵ◌ַ◌ְוּ בעד

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים קג זוהר מזמור | לחודש  כ  | רביעי ספר 498

מׁש לה: בּ כּ ל וּ מלכוּ תוֹ  יהו�כ כּ סאוֹ  דברוֹ �בּ רכוּ  עשׂ י כח גּ בּ רי מלאכיו ¦§©§©Ÿ¨¨¨¨§§Ÿ̈©§¨¨¦Ÿ¥Ÿ©Ÿ¥§¨

ׁשל העּמים ׁשאר מּכל י ׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָא ׁשריהם
בהם התרּצה הּוא  ּברּוְך ׁשה ּקדֹוׁש ְִֶֶַַָָָָָָהעֹולם,
ונחלתֹו חלק ֹו א ֹותם  ועׂשה  הע ּמים ׁשאר  ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָמּכל

וגו 'בּ רכ וּ  מלאכיו כ )ה' פ ':(קג, ח "א  [זוהר ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

תורה  סתרי  לך פט.)לך ◌ָ◌ְבּ עוֹ דם](דף 
ואמר חיּ יא רבּ י ּפ תח קג ),הוֹ לכים, (שם ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

וגוֹ '. דבר וֹ  עשׂ י כח גּ בּ רי  מלאכיו ה' ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ רכוּ 
ׁש ל הע ּמ ים  ׁש אר  מכּ ל  ישׂ ראל  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם
בהם  התר צּ ה  הוּ א בּ רוּ ! ׁש ה ּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

ועשׂ  הע ּמ ים  ׁש אר חלקוֹ מכּ ל  אוֹ תם  ה ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
קדוֹ ׁש ה, ּת וֹ רה להם נתן כּ ן ועל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְונחלתוֹ ,
סיני הר על  אחד  בּ רצוֹ ן  הי וּ  ׁש כּ לּ ם ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌.◌ֶ◌ִמ-וּ ם

ל ׁש מיעה. עשׂ יּ ה ׁש הקדּ ימ וּ והקדּ ימוּ  כּ יון ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  קרא ל ׁש מיעה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲעשׂ יּ ה 
אּת ם כּ אן עד להם, אמר ׁש לּ וֹ . ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַלּפ מליה
והלאה מכּ אן בּ עוֹ לם , לפני  יחידים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱהייתם
אין  בּ כּ ל. עּמ הם  חברים  בּ ארץ בּ ני ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִהנּ ה
ׁש יּ שׂ ראל  עד ׁש מי את לק דּ ׁש  ר ׁש וּ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָלכם
יחד  ּת היוּ  וכלּ כם בּ ארץ, עּמ כם  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתחבּ רוּ 
ׁש הקדּ ימ וּ  מ 0וּ ם ׁש מי , את  לקדּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים
הּמ לאכים ׁש עוֹ שׂ ים כּ מוֹ  לׁש מיעה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲעשׂ יּ ה 
מלאכיו  ה' בּ רכוּ  ׁש כּ תוּ ב בּ רקיע , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים
דּ ברוֹ . בּ קוֹ ל לׁש מ"ע דברוֹ  עשׂ "י כח  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִגּ בּ רי 

ל ׁש מע. כּ # ואחר בּ התחלה, דברוֹ  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹעשׂ י

אוֹ תםדּ בר אלּ וּ  - מלאכיו ה' בּ רכוּ  אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
לפני  חׁש וּ בים ׁש הם בּ ארץ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
העליוֹ נים כּ ּמ לאכים  הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש ּמ תגּ בּ רים כח גּ בּ וֹ רי  ׁש הם מ 0וּ ם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָבּ רקיע,
שׂ וֹ נאוֹ . על ׁש ּמ תגּ בּ ר טוֹ ב כּ גבּ וֹ ר  יצרם ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעל
יוֹ ם בּ כל ׁש זּ וֹ כים - דּ בר וֹ  בּ קוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִלׁש מע
ׁש ּמ צטרכים. בּ ׁש עה מלמעלה קוֹ ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִלׁש מע

ׁש הם אוֹ תם עם לעמד יכוֹ ל  מי ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָכּ עת
עליוֹ נים ׁש יּ כ וֹ ליםקד וֹ ׁש ים אוֹ תם אׁש רי  ? ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

ׁש יּ כוֹ לים אוֹ תם אׁש רי לפניהם. [למילעמד ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש ל שיוכל] הׁש גּ חתוֹ  מלּ פניהם. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהנּ צל

אי# יוֹ ם. בּ כל עליהם הוּ א  בּ ר וּ # ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
לפניהם להכּ נס יכוֹ לים כּ תוּ ב אנוּ  זה ועל ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

סה) וכתוּ ב(שם וּ תקרב, ּת בחר  פד )אׁש רי  (שם  ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
וגוֹ '. ב # ל וֹ  עוֹ ז אדם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

וגו 'בּ רכ וּ  מלאכיו  כ )ה ' פ ':(קג, ח"ג  [זוהר ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ק"צ:)בלק אלעזר](דף רבּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
קג )ואמר , כח (תהלים גּ בּ רי  מלאכיו ה' בּ רכ וּ  ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ַֹ◌

הּק דוֹ ׁש  את לבר # הזמין הּמ ל# דּ וד  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוגוֹ '.
ׁש הם ה0מים, כּ ח וֹ ת את והזמין ה וּ א , ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָבּ רוּ #
את וׁש ּת ף חילוֹ ת, וּ ׁש אר  וּ מזּ לוֹ ת  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכּ וֹ כבים
הוּ א. בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  את לבר# א ּת ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתוֹ 

ׁש כּ תוּ ב בּ כלזהוּ  מעשׂ יו  כּ ל  ה' בּ רכוּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌
חתם  ה'. את נפ ׁש י בּ רכי ממׁש ל ּת וֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְמקמוֹ ת 

הבּ רכוֹ ת  כּ ל  מר וֹ םבּ נפ ׁש וֹ  מלאכי הזמין . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ועד  וגוֹ ', מלאכיו ה' בּ רכוּ  ׁש כּ ת וּ ב ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְלברכוֹ ,

ב  עוֹ שׂ יםׁש ֹּלא היוּ  מר וֹ ם  מלאכי  י שׂ ראל אוּ  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
י שׂ ראל  ׁש בּ אוּ  כּ יון עשׂ יּ ה. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מׁש לּ מים
ונ ׁש מע, נעשׂ ה ואמרוּ  סיני הר על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְועמדוּ 
נכללוּ  ה0רת, מּמ לאכי עשׂ יּ ה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָלקחוּ 
י שׂ ראל  בּ ארץ  היתה עשׂ יּ ה וּ מאז ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִבדברוֹ .
י שׂ ראל  לבדּ ם. קדוֹ ׁש ים וּ מלאכים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלבדּ ם ,
כח גּ בּ רי ולכן עשׂ יּ ה, וּ מׁש לימים ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְגּ וֹ מרים
ל ׁש מע. כּ # ואחר בּ ּת חלּ ה, דברוֹ  ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵֹעשׂ י 
עשׂ יּ ה מהם ׁש לּ קחוּ  ישׂ ראל ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם
ׁש מר ּת ינוֹ ק, אוֹ ת וֹ  אמר בהם. ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתקיּ מה
בּ לבד  זה ׁש בח וכי בּ כלי#. והצלח ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַעצמ#

אחר וֹלא ישׂ ראל, זהלקחוּ  ׁש בח אמר , ? ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
כּ יון  ּת ינוֹ ק , אוֹ תוֹ  אמר  אחר. וֹלא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָמצאנוּ ,
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דּ ברוֹ : בּ קוֹ ל יהו�כאלׁש מע רצוֹ נוֹ :�בּ רכוּ  עשׂ י מׁש רתיו צבאיו כּ ל ¦§Ÿ©§§¨¨§§Ÿ̈¨§¨¨§¨§¨Ÿ¥§
יהו�כב את�בּ רכוּ  נפׁש י בּ רכי ממׁש לּת וֹ  מקמוֹ ת בּ כל מעשׂ יו כּ ל ¨§§Ÿ̈¨©£¨§¨§Ÿ¤§©§¨§¦©§¦¤

:�יהו� §Ÿ̈

מנענע ּה  ׁש אינ# אוֹ  הצליחה, ֹלא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶׁש חר בּ #
קרב. ׁש עוֹ ר# למי  החרב הׁש אר ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י ,

ועד למּטה. מקּדׁשים ׁשּיׂשראל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָּבזמן
אינם הם למּטה  מקּדׁשים לא  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּיׂשראל

קדּׁשה ְְִָֻאֹומרים

עליוֹ ניםׁש בח למלאכים נמסר ׁש ֹּלא עליוֹ ן ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
מיהוּ  ישׂ ראל, עם  יחד אלּ א ?לב דּ ם, ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

כּ מ וֹ  לבדּ ם להם נמסרה בּ רכה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָקדוֹ ׁש .
נמסר ֹלא קד וֹ ׁש  אבל לישׂ ראל, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מסרה
ׁש ֹּלא ישׂ ראל. עם  אלּ א לב דּ ם, ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
ואם י שׂ ראל . עם א לּ א קד0ה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמקדּ ׁש ים

כּ תוּ ב והרי  ו)ּת אמר, זה(ישעיה אל זה וקרא ַֹ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
מתי  מקדּ ׁש יםואמר , ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן ? ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

למּט ה,למּט ה. מקדּ ׁש ים ֹלא  ׁש יּ שׂ ראל ועד ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
קד-ה  א וֹ מרים אינם ׁש ּק ד0ההם מ0וּ ם . ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌.◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌3◌ָ◌

מ0נים, וֹלא עוֹ למוֹ ת, מ 0ֹלׁש ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ לה
הרי  - זה אל  אחד . הרי  - זה וקרא ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהינוּ ,
עוֹ למ וֹ ת ׁש ֹלׁש ה ׁש ֹלׁש ה. הרי - ואמר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים.
ׁש בח כּ # וּ מ0וּ ם קד0וֹ ת. ׁש ֹלׁש  כּ נגד ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵהם
לב דּ ם. למּט ה  קד0ה ׁש לּ וֹ קחים ישׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
אלּ וּ  וּ דברים ודּ אי, זה  כּ # אלעזר , רבּ י ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
קד0וֹ ת ׁש ֹלׁש  ׁש הרי  בּ ארנוּ , ועוֹ ד  ◌3◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנ וּ ם.

זה, מּפ סוּ ק  למּט ה לישׂ ראל כ )נמסרוּ  (ויקרא ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
קדׁש ים,וה והייתם קדוֹ ׁש (שם)תקדּ ׁש ּת ם כּ י  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

והייתם אחד. - והתקדּ ׁש ּת ם ה'. ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאני
הרי  - ה' אני קד וֹ ׁש  כּ י  ׁש נים. - ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְקדׁש ים
ל וֹ , אמר קד0ה. להם נמסרה כּ אן ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה.
ׁש לּ קחּת יהוּ  עד בּ רמח נזכּ ר ּת  ֹלא והרי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָנאה,

מכּ אן  ביד#. ושׂ מּת יהוּ  כתפ# ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵמאחוֹ רי
ׁש וּ ב  ביד#. ׁש הוּ א בּ רמח , ּת זּ כר  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוהלאה

ׁש הׁש ארּת . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַלּמ קוֹ ם

בהם,אמר ׁש אנוּ  הדּ ברים אלעזר, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ רכוּ , הם. בּ רכוּ ?בּ ברכה זּ ה מה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

הבּ רכוֹ ת  ׁש כּ ל  מּמ קוֹ ם הבּ רכוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְמׁש יכת
מׁש יכוּ ת  מרב בּ רכה, ׁש נּ עשׂ וֹ ת עד  ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְי וֹ צאוֹ ת ,
בּ רכה  בּ אוֹ תּה  הּמ ים רב וּ מּת וֹ ! ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מׁש כת,
מינים  לכּמ ה דגים הרבּ ה הּמ ים יר בּ וּ  ,מ יּ ד ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌

היא מה מים מׁש יכת מׁש יכוּ תואוֹ תּה  ה ' ? ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אסּפ קלריה אוֹ תּה  מּת וֹ # הּמ איר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַאוֹ ר 
זה למּט ה. מלמעלה ׁש נּ מׁש # ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּמ אירה
ׁש ל  מרוֹ ם בּ בית ׁש הם עלי וֹ נים, ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמלאכים
אנוּ  ה '. בּ רכוּ  נאמר  העלי וֹ ן, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַהגּ רן

ה' את בּ רכ וּ  מדּ וּ ע למ ּט ה, ?ׁש יּ וֹ ׁש בים ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
האת את עלינוּ  למׁש # צריכים ׁש אנוּ  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
ולכן  ּפ ניו. לראוֹ ת לּמ ל# נכּ נס וּ בּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ַהזּ את ,

דּ וד , יז)אמר פני#.(תהלים אחזה בּ צדק אני ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
- הּת פלּ ה ראׁש ית ולכן בּ ודּ אי . בּ צדק ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲאני
האת רא ׁש ינוּ  על למׁש # ה', את ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָבּ רכוּ 
את עלינוּ  מ וֹ ׁש כים ׁש אנוּ  וכיון ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַהזּ את .
ּת פלּ ה לוֹ מר לנוּ  יׁש  הזּ את, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָה"את"
ׁש ֹּלא עד  אדם  לבר# אסוּ ר ולכן ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לׁש בּ ח.
ה "את" את וימׁש # ּת פלּ תוֹ  האדם ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיתּפ לּ ל
לאדם ויבר # יקדּ ים ואם רא ׁש וֹ . על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַֹ◌ַהזּ את 
על  בּ מה אדם לאוֹ תוֹ  המׁש י# הרי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה,

הזּ את. ה"את" בּ מקוֹ ם ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹראׁש וֹ 

כּ תוּ בולכן העלי וֹ נים ה',ל ּמ לאכים בּ רכ וּ  ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌
ה'ואנוּ  אוֹ תוֹ את אמר לתוֹ ספת. , ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
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ׁש לּ # הּק רב ׁש כּ לי ידעּת י הרי  ודּ אי ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִּת ינוֹ ק,
טוֹ בים, תזכר )הם ואל (אם בּ הם הזּ כר  ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

קרב  ׁש עוֹ ר# האדם גּ ב וּ רת ודּ אי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִּת ׁש כּ חם,
כח גּ בּ רי  זּ ה מה אבל היא. וחרב ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ָבּ רמח,

דּ בר וֹ  בּ קוֹ ל לׁש מע  דברוֹ  רבּ י עשׂ י אמר ? ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
הרי  ּת ינוֹ ק , אוֹ תוֹ  אמר  אמר ּת י . הרי  ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר,
זמן  הוּ א כּ עת נחלׁש , זר וֹ ע# ׁש כּ ח ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידע ּת י
בּ בלּ יסטרא וֹ ת להלקוֹ ת אלּ א להמּת ין, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא

אבן, אחר ׁש נּ אמר אבן יז)כּ מוֹ  א (שמואל  ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
שׂ מח זה. אחר זה בּ בהילוּ ת וּ באבן. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַבּ ּק לע 
והחברים. אבּ א רבּ י ושׂ מחוּ  אלעזר , ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י

ואמר, ּת ינוֹ ק אוֹ תוֹ  א)ּפ תח השירים (שיר  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אל  וג וֹ '. יר וּ ׁש לים בּ נוֹ ת ונאוה  אני ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְׁש חוֹ רה
הלּ לוּ  דּ ברים וגוֹ '. ׁש חרחרת ׁש אני  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌3◌ְ◌ִּת ראני 
בּ תוֹ # ׁש היא בּ ׁש עה אבל  ּפ רׁש וּ ה. ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲהרי 
האהבה דּ חק מּת וֹ # לאהוּ בּה , רבּ ה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה
רב  בּ קטן עצמּה  מקטינה לסבּ ל יכוֹ לה ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא

נראה ׁש ֹּלא ׁש ל (את)עד קטנוּ ת רק מּמ נּ ה, ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
אחת, י ')נק דּ ה איהי מכּ ל (ומהי , מתכּ ּס ה ואז . ְ◌3◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

אני , ׁש חוֹ רה ואוֹ מרת וּ מחנוֹ תיה ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַהחילוֹ ת
האוֹ תיּ וֹ ת. בּ ׁש אר  כּ מוֹ  ֹלבן הזּ וֹ  בּ אוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
להכניסכם מקוֹ ם לי  ואין אני. ׁש חוֹ רה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוזה
ׁש אין  י ', זוֹ  ׁש נינוּ , - קדר כּ אהלי כּ נפי. ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַּת חת

ו'. זוֹ  - ׁש ֹלמה כּ יריעוֹ ת בּ פנים. ֹלבן ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ ּה 

בי וּ מ)וּ ם ּת ס ּת כּ לוּ  אל ּת ראני, אל זה ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌3◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מה קטנּ ה. נקדּ ה ׁש אני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְכּ לל,

חילוֹ תיה חזקים, גּ ברים ׁש וֹ אגיםעוֹ שׂ ים ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ּת ּק יפים, קד )כּ ארי וֹ ת (תהלים ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

לּט רף  -אגים קוֹ לוֹ תהכּ פירים וּ מּת וֹ # . ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
אריוֹ ת כּ מוֹ  ׁש 0וֹ אגים חזקוֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוּ ׁש אגוֹ ת
למעלה, האהוּ ב ׁש וֹ מע  כח, ּת ּק יפי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִגּ בּ וֹ רים
מּת וֹ # כּ מוֹ תוֹ  בּ אהבה ׁש אהוּ בתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְויוֹ דע
ויפי ּה  מדּ מ וּ ת ּה  נראית  ׁש ֹּלא  עד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאהבתוֹ ,

אוֹ תם ׁש ל וּ ׁש אגוֹ ת ק וֹ לוֹ ת מּת וֹ # ואז, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְכּ לל .
מּת וֹ # אהוּ בּה  ד וֹ דּה  י וֹ צא ׁש לּ ּה , חיל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִגּ בּ וֹ רי
אוֹ צרוֹ ת, בּ כּמ ה מּת נוֹ ת, בּ כּמ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵהיכל וֹ 
אוֹ תּה  וּ מוֹ צא אליה, וּ בא וּ ב שׂ מים, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ריחוֹ ת
קרב  כּ לל . ויפי  דמ וּ ת לֹלא קט נּ ה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש חוֹ רה
עד  וּ מנ0קּה  אוֹ תּה  מח בּ ק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵאליה,
ריח וֹ ת מּת וֹ # לאט לאט ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ ררת
ונבנית עּמ ּה , ׁש אהוּ ב ּה  וּ בחדוה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ בשׂ מים
ה' בּ יפי ּה , בּ דמ וּ ת ּה , בּ תּק וּ ניה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ ית
והחזיר וּ ה ל ּה  עשׂ וּ  כח. גּ בּ רי וזה ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְכּ מּק דם.
גּ רמ וּ  וּ גבוּ רתם ׁש ּת קפם ויפיּה , ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלדמוּ תּה 
דברוֹ . עשׂ י כח גּ בּ רי  כּ תוּ בּ  זה ועל זה, ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶאת
ה"דּ בר" את ׁש ּמ תּק נים בּ ודּ אי , דברוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹעשׂ י 

וּ מח רא ׁש וֹ נה.הזּ ה לדמוּ ת אוֹ תוֹ  זירים ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ולהלאה) ונע שׂ תה(ומכאן ׁש התּת ּק נה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

ׁש אר וכל הם אזי  כּ מּק דם, יפה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבדמוּ תּה 
אוֹ מרת, 0היא מה לׁש מע עוֹ מדים ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַהחילוֹ ת
וזהוּ  חילוֹ תיו, בּ תוֹ # מל# כּ מוֹ  עוֹ מדת ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְוהיא

בּ ודּ אי . דברוֹ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵֹעשׂ י 

בּ דּ וֹ ר,ּכ מ וֹ  ׁש הר ׁש עים בּ זמן - למּט ה זה ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
עד  עצמּה  וּ מקטינה מתכּ ּס ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִהיא
לנקדּ ה ּפ רט דּ מיּ וֹ תיה, מכּ ל נראית ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
אמת, וצדּ יקי כח גּ בּ רי  וּ כׁש בּ אים ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַאחת.
וּ מוּ ארת הזּ ה, הדּ בר  את עוֹ שׂ ים ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל
ה' בּ יפיּה , בּ דמ וּ תּה , ונעשׂ ית לאט, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלאט
רבּ י  אמר וּ נׁש ק וּ הוּ . החברים בּ אוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְכּ מּק דם.
את אמר  הנּ ביא  יחזקאל אלמלא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר,
רבּ י  לקחוֹ  בּ עוֹ לם. היתה ּת מיהה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶזה,
ּת ינוֹ ק, אוֹ תוֹ  אמר  כּ מּק דם. וּ נׁש קוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר
נאה וּ ל# בּ רוּ #, אּת ה ל וֹ , אמר וּ  אבר#. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲאני
כּ ּמ ה אּת ם, קדוֹ ׁש ים כּ ּמ ה אמר , ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְלבר#.
מ0וּ ם הּק דוֹ ׁש ה, מאם לכם מזּמ נוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְברכוֹ ת

לבר #. מנעּת וּ ני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא

IIתהלים IIזוהר 
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והחיצונים המזיקים  להרחיק 

מאד גדלת אלהי א)ה' קד ]:(קד, לפרק החדש תהלים  משרתיו[שימוש  רוחות  מלאכיו  עושה ד' פסוק
בקמיע לכותבו וכוחו  מלאכים כת על ממונה והוא - קדוש  שם - יו"ה מא"ל עמ"ר לוהט, אש 

כמוהו . מעין כשפים ולבטל שבעולם, רע  דבר ולכל החיצונים כוח  לבטל

IIתהלים IIשימוש

וגבריאל מיכאל זה - רכ ּוב ֹו עבים ְְְִִִֵֵֶַַָָָה ּׂשם
עבים הם ִֵֵֶָאּלה

וגו 'ה ' ּמ אד גּ דלּת  א)אֹלהי [זוהר:(קד, ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ

משפטים פ' צ"ח.)ח "ב  ואמר,](דף ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח 
קד ) ה וֹ ד(תהלים ּמ אד  גּ דלּת  אֹלהי  ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱה'

לב ׁש ּת . ראׁש יתוהדר  ז וֹ  - אֹלהי  ה ' ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
הבּ א, והעוֹ לם הּמ חׁש בה עליּ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה,
זוֹ  - גּ דלּת  פר וּ ד. בּ ֹלא אחד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶסוֹ ד
ימים ואוֹ תם הראׁש וֹ ן היּ וֹ ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָהראׁש ית,
צד  זהוּ  - מאד היּ מין. צד  ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַעּת יקים,

לבׁש ּת ה7מאל. והדר ׁש ני הוֹ ד אלּ וּ  - ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
לתוֹ # ׁש הגּ יע  כּ יון כּ אן, עד ערבוֹ ת. ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַבּ דּ י 
להיוֹ ת התעלּ ה  וֹלא נטמן החיּ ים, ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵעץ

מאד  זּ ה מה מאד. אוֹ תוֹ  מ0וּ ם ?בּ מנין ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ֹ
וּ בכלל  ׁש לּ מּט ה הענפים ׁש כּ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַה7מאל,
עץ  אוֹ תוֹ  נטמן ולכן אחד. מר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָענף
הזּ ה, בּ ּמ נין להיוֹ ת  רצה וֹלא ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים
אחר. בּ גון וׁש בּ ח מּק דם כּ מוֹ  ׁש חזר  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעד

כּ 8למה ואמר, אוֹ ר ראׁש יתוֹ עטה  זוֹ  - ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
האור ) הראׁש וֹ ן.(של היּ וֹ ם ׁש מים ׁש ל נ וֹ טה ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מאד , אמר  וֹלא ה7מאל, נכלל כּ אן -ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֹ
בּ כלל  מאיר  להי וֹ ת בּ יּ מין ה7מאל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנכלל 

ׁש מים על יּ וֹ תיו ׁש ל בּמ ים המקרה .- ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
החיּ ים, עץ אוֹ תוֹ  בשׂ מחה יוֹ צא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָכּ אן

בּ מימיו  בוֹ  ונׁש רׁש וּ  מעדן, ׁש יּ וֹ צא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהנּ הר 
גּ דלים ׁש הם  ערב וֹ ת, בּ דּ י ׁש ני ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  החיים,בּ מימיו. אילן (אותו ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
גדלים שהם  ערבות, בדי  שני  אותם בו  ונשרשו

וזהו) מעדן, יוצא  נהר  ואותו קד )במימיו, (תהלים 

על יּ וֹ תיו ה הם מי  עליּ וֹ תיו. בּמ ים  ?מקרה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ערבוֹ ת. בּ דּ י ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵאלּ וּ 

יז)ׁש כּ תוּ בוזה וּ  יׁש לּ ח(ירמיה י וּ בל ועל ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
הכּ תוּ ב  סוֹ ד וזהוּ  (תהליםׁש ר ׁש יו. ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

אֹלהים.מו) עיר י שׂ ּמ חוּ  ּפ לגיו ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָנהר 
ּפ לגיו  הם וכ#מי ׁש רׁש יו, הם  אלּ וּ  ? ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

כּ לּ ם - ּפ לגיו ׁש ר ׁש יו, עליּ וֹ תיו, ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים.
נהר. אוֹ תוֹ  ׁש ל ה ּמ ים בּ אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנׁש רׁש וּ 

רכ וּ בוֹ  עבים וגבריאל ,ה8ם מיכאל זה - ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
עבים . הם  רוּ ח אלּ ה כּ נפי  על  ,המהלּ ! ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

מכּ אן  רפאל . וזהוּ  לעוֹ לם , רפ וּ אה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָלתת
רוּ חוֹ ת והלאה מלאכיו זקן עשׂ ה וגוֹ '. ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ואל  אמר  ידע ּת , אלּ ה כּ ל אם ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָזקן,
פי# דּ ברי  ויאיר וּ  דּ ברי# אמר !ּת פחד, ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בּ שׂ מחה מקׁש יבים  והיוּ  החברים, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָשׂ מחוּ 
אי  זקן, אי  אמר, הּק דוֹ ׁש ים. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלדבריו
נכנס ּת  עצמ#, את הכנס ּת  בּ ּמ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָזקן,

הגּ דוֹ ל  ולצאתליּ ם ל ׁש וֹ טט ל# יׁש  ? ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
◌ָ◌ִמ0ם.
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לבׁש ּת : והדר כּ יריעה:בהוֹ ד ׁש מים נוֹ טה כּ )למה אוֹ ר עטה §¨¨¨¨§¨Ÿ¤©©§¨¤¨©¦©§¦¨

ׁשּגנזֹו הּגנ ּוז א ֹור הינ ּו – ּכּׂשלמה אֹור ְְְֶֶַַַַָָָעֹוטה
לב ֹוא ִֶָָלעתיד 

וגו 'עטה ּכ 5למה ב )אוֹ ר  פ ':(קד, ח "א  [זוהר ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לא :)בראשית  יהי ](דף  אֹלהים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
א וֹ ר . ויהי  אומר?אוֹ ר  הוא למי  אלהים , [ויאמר ַ◌ְ◌ִ◌

הזה , לעולם  אור יהי לאחרים , אלא אומר אינו

הבא] לעולם  אור ׁש בּ ראויהי  האוֹ ר וזהוּ  .ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אוֹ ר והוּ א בּ ּת ח לּ ה, הוּ א בּ ר וּ # ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ה וּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  ׁש הראה  אוֹ ר והוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהעין,
מּס וֹ ף  בּ וֹ  רוֹ אה והיה הראׁש וֹ ן ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
אוֹ ר והוּ א  העוֹ לם, סוֹ ף ועד ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
והיה לדוד, ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הראה

ואוֹ מר לא)מׁש בּ ח אׁש ר(תהלים טוּ ב# רב  מה ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש הראה האוֹ ר וה וּ א  לּ יראי #. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָצפנּת 
דּ ן. ועד  מגּ לעד  בּ וֹ  וראה למׁש ה ה וּ א  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָבּ רוּ #

ה וּ אוּ בׁש עה  בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ראה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל  ד וֹ ר וֹ ת ׁש ֹלׁש ה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש יּ עמדוּ 
הּמ בּ וּ ל , וד וֹ ר  אנוֹ ׁש , דּ וֹ ר והם, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים,
יׁש ּת ּמ ׁש וּ  ׁש ֹּלא  כּ די  אוֹ תוֹ  גּ נז - הּפ ל גּ ה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְודוֹ ר
למ ׁש ה הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ונתן  ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבוֹ ,
לוֹ  ׁש נּ ׁש אר וּ  חדׁש ים ׁש ֹלׁש ה בּ וֹ  ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת ּמ ׁש 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ע בּ וּ רוֹ , ב )מיּ וֹ ם וּת צּפ נהוּ (שמות ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
נכנס  ירחים ׁש ֹלׁש ה ואחר ירחים. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  לקח פרעה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

הר על  ׁש עמד עד אתמּמ נּ וּ , לקבּ ל סיני ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
וה ׁש ּת ּמ ׁש  האוֹ ר אוֹ תוֹ  לוֹ  והחזיר  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
לקרב  י שׂ ראל  בּ ני  יכלוּ  וֹלא ימיו. כּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָבּ וֹ 
כּ מ וֹ  ּפ ניו , על  מסוה ׁש נּ תן עד  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵאליו,

לד )ׁש נּ אמר אליו.(שם מגּ ׁש ת ויּ יראוּ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כּ ט לּ ית. בּ וֹ  קד )והתע ּט ף  (תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

כּ 8למה  אוֹ ר .עטה ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עׂשירית היא ּוׁשכינה הם רקיעים ְְְֲִִִִִִִֵָָּתׁשעה

ּכ 5למהעטה ב )אוֹ ר  פ ':(קד, ח "ב [זוהר ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

קס"ד:)תרומה  ּפ תח](דף ח יּ יא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
קד )ואמר, נוֹ טה (תהלים כּ 8למה  א וֹ ר עטה ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

כּ יריעה  ּפ ר ׁש וּ הוּ ,ׁש מים זה ּפ סוּ ק . ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌
העוֹ לם, את ה וּ א  בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש בּ רא
ׁש מים. בּ וֹ  וּ ברא קדמוֹ ן אוֹ ר בּ א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתעּט ף

וחׁש # אוֹ ר ראה, אוֹ ר(לא)וּ בא כאחד. הי וּ  ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
עשׂ ה מה ה7מאל. מצּ ד וחׁש # היּ מין, ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד

ה וּ א בּ רוּ # וּ בראהּק דוֹ ׁש  כּ אחד ׁש ּת פם ? ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ׁש מים זּ ה מה ׁש מים . וּ מיםמהם אׁש  ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

בּ יניהם. ׁש לוֹ ם ועשׂ ה  כּ אחד  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש ּת פם
אוֹ תם מתח אוֹ תם , וּ מתח כאחד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש נּ תקנוּ 
נקראת וז וֹ  ו', אוֹ ת מהם ועשׂ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַכּ יריעה
התּפ 0ט זוֹ  מא וֹ ת  ׁש הרי יריעוֹ ת, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְיריעה.
ואת ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יריעוֹ ת. ונעשׂ וּ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְאוֹ ר 
וׁש בעה יריעת. עשׂ ר ּת עשׂ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש כּ ן
בּ גניזה גּ נוּ זים מתוּ חים, הם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְרקיעים
ׁש עוֹ מד  אחד ורקיע  ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעלי וֹ נה,
לוֹ  ואין גּ ון אין רקיע וּ לאוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם .

בּ וֹ  להתבּ וֹ נן עוֹ מד וֹלא בּ גלּ וּ י, (אלאמקוֹ ם ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לכ לּ ם,בתבונה) וּ מאיר גּ נוּ ז הזּ ה והרקיע ,ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌

ואחד  אחד כּ ל למסעיהם, אוֹ תם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַוּ מּס יע 
בּ השׂ כּ ל . עוֹ מד אלּ א לוֹ . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ראוּ י 

ׁש יּ דע מהרקיע מי אין והלאה הזּ ה ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
ּפ יו  לסּת ם לאדם ויׁש  ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְויׁש גּ יח ,
ׁש יּ סּת כּ ל  מי בּ השׂ כּ ל . וּ להתבּ וֹ נן לדבּ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְוֹלא
עשׂ ר לדעת. ׁש יּ כוֹ ל  מי ׁש אין לאחוֹ ר , ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵחוֹ זר 
הם וּ מי  רקיעים. עשׂ רה ׁש הם הן , ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְיריעוֹ ת
להוּ דע  ועוֹ מדוֹ ת עשׂ ר  ׁש הן הּמ ׁש כּ ן ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְיריעוֹ ת

הלּ ב  מסּת כּ ל לחכמי  בּ הן, ׁש יּ דע מי  ? ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
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ה ׁש ל וּ בּס וֹ דוֹ ת  רבּ ה עוֹ לם,בּ חכמה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
אחד  ׁש כּ ל  מקוֹ ם, בּ אוֹ תוֹ  למעלה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מסּת כּ ל
ׁש עוֹ מדים אלּ ה לׁש ני ּפ רט  בּ וֹ , נדבּ ק ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
ה0כינה. עם גּ נ וּ זים והם וּ בשׂ מאל, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין

אמר , יוֹ סי וּ ׁש כינה רבּ י הם , רקיעים  ּת ׁש עה ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש כּ ת וּ ב בּ ׁש ביל ּת אמר  ׁש אם ע שׂ ירית. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִהיא

מה-כינה  חוּ ץ  הוּ א  - כּ #,ע שׂ ר אם . ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
על  ׁש עוֹ מדת עשׂ רה אחת היא ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה
ּת ׁש עה והם הן, ׁש ּת ׁש ע ודּ אי אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶעשׂ ר.
הכּ ּפ וּ רים, ליוֹ ם ה0נה ראׁש  ׁש בּ ין  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָימים
עשׂ ר הוּ א הּמ ׁש כּ ן זה כּ מוֹ  העשׂ ירית. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְוהיא

◌ִ◌ְיריעוֹ ת.

ּבכל ּבּתֹורה ּומתעּסקים העֹולם: ּפרּוׁשי ְְְְִִֵַַָָָָָאנּו
מעׂשבי רק אֹוכלים אינּנּו ולפעמים ויֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָי ֹום

ַָה ּבר

ּכ 5למהעטה  ב )אוֹ ר  פ ':(קד , חדש [זוהר ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

יב:)בראשית  אני ](דף אמר , חזק יּ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
גברים וראיתי הערביּ ים, בּ מקוֹ מ וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָהייתי 
וּ באוּ  בּ מערה, ההרים בּ ין מס ּת ּת רים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
אמר ּת י  לב ּת יהם. ׁש בּ ת לערב ׁש בּ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵמערב 

עוֹ שׂ ים 0אּת ם  מה  זּ ה  מה לי :להם : אמרוּ  ? ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּ ּת וֹ רה וּ מתע ּס קים העוֹ לם , ּפ רוּ ׁש י  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָאנוּ 
רק  אוֹ כלים, איננּ וּ  ולפעמים ויוֹ ם, יוֹ ם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 
וּ ׁש אר להם: אמר ּת י  הבּ ר. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵמעשׂ בי 

מתּפ רנסים א ּת ם בּ ּמ ה אמר וּ הּפ עמים, ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ׁש ּמ צמיחים לי: עצים בּ ּמ ד בּ ר  מצאנוּ  אנוּ  ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לנוּ  כּ ׁש ּמ אירה אוֹ תם. א וֹ כלים ואנ וּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָבּ אלוּ ד,
מעּמ נוּ  מׁש ּת ּמ טים שׂ מחה מרב ,ה -מוּ עה, ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

היּ וֹ ם ואוֹ תוֹ  ואוֹ כלים, אוֹ תם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מב0לים
ׁש ֹּלא וּ בזמן טוֹ ב . כּ י  ׁש הוּ א לנוּ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶנחׁש ב
א וֹ כלים אנוּ  העצים, אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְצוֹ מחים
אוֹ תם וּ מב0לים  מוֹ צאים, ׁש אנוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲעשׂ בים

עּמ כם חלקי  יהי להם: אמר ּת י  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ כלים.
וטוֹ ב  הזּ ה, בּ עוֹ לם אׁש ריכם הבּ א, ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם
תהיוּ  ׁש ֹּלא ידע ּת י כּ עת הבּ א. לע וֹ לם ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָלכם
עלבּ וֹ ן  את לתבּ ע מׁש ה כּ ׁש יּ בא ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶֹֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ בוּ ׁש ה
היּ וֹ ם חיּ יכם, בּ ני, להם: אמרּת י  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.

לכם התחדּ ׁש  חדּ וּ ׁש  איזה ?הזּ ה ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

הזּ ה:אמרוּ  הּפ סוּ ק  א)לי ויּ אמר(בראשית ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌
וׁש נה אוֹ ר . ויהי  אוֹ ר יהי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים 
מהאוֹ ר, הּת וֹ ספת גּ דוֹ ל  כּ רוּ סּפ דאי, ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
אוֹ ר הוּ א זהוּ  כּ מוֹ הוּ , היה ׁש ֹּלא אוֹ ר  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
הוֹ ד וֹ , זיו מאוֹ ר  ׁש נּ תהוּ ה הגּ דוֹ ל  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַה7כל
מה ׁש 0נינוּ , הּפ רגּ וֹ ד. מאחוֹ רי העוֹ מד ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְוזהוּ 

קד )תוּ ב0כּ  כּ 8למה (תהלים אוֹ ר  מלּמ ד עטה , ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הּמ לאכים ׁש אר  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש עשׂ ה
מּמ ׁש , האוֹ ר מא וֹ תוֹ  הראׁש וֹ ן, האוֹ ר  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

כּ מ וֹ הוּ  דּ עּת # על  הוּ א ?התעלה מה אלּ א ֲ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הּמ לאכים  ׁש אר כּ ! וּ משׂ כּ ל, מב דּ ל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌.◌ָ◌ְ◌.◌ָ◌ָדבר 

וּ משׂ כּ לים  מבדּ לים אין דּ ברים אבל , ְ◌ָ◌ִ◌.◌ְ◌ָ◌ִ◌.◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
כּ רוּ סּפ דאי , רבּ י ׁש 0נה כּ ה7גתוֹ , ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה7גתם
מה גד וֹ לה, ה7גה היא הּמ לאכים  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַה7גת
היא ׁש ניּ ה  ה7גה מהם. למ ּט ה כּ ן  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌0ֶאין
מה ה7גה, ׁש ּמ 7יגים ה0מים, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַה7גת
ה 7גה כּ מוֹ תם. מ7יגים  אין מהם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌0ֶלּ מּט ה
הּת ח ּת וֹ נה ה ּמ דרגה ה7גת היא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְׁש לי ׁש ית
אדם, בּ ני ה7גת והיא יסוֹ דּה , מעפר ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
וּ כנגד  הנּ בראים. ׁש אר מ7יגין 0אין ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַמה 
צוּ ר וֹ ת ׁש ֹלׁש  בּ אדם יׁש  הלּ ל וּ  מעלוֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָׁש ֹלׁש 
הנּ פׁש  היא הראׁש וֹ נה צ וּ רה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַנפׁש יּ וֹ ת.
המדבּ רת. הנּ פ ׁש  היא ה0ניּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַה7כלית.
הּמ תאוּ ית הבּ המית הנּ פׁש  היא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה0ליׁש ית
ואם מעל. ּת מעל  אׁש ר ה נּ פׁש  והיא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַּת אווֹ ת,
נפׁש  היא הראׁש וֹ נה הנּ פׁש  כּ #, ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַֹּת אמר
הּת ח ּת וֹ נה הּמ דרגה כּ נגד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהבּ המית,

IIתהלים IIזוהר 
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רוּ ח:ג  כּ נפי על המהלּ � רכוּ בוֹ  עבים ה)ם עליּ וֹ תיו בּמ ים ©¥§©©¥©§©§¦¨¨©¨¦£¦©©¤¨§©המקרה

ה 0מים, כּ נגד המדבּ רת נפ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרנוּ .
נפׁש  הראׁש וֹ נה. על יתרה מעלה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא
ׁש היא הּמ לאכים, מדרגת כּ נגד ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַה7כלית

אלּ ה. כּ ל על העלי וֹ נה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עלה

לב ׁשּת והדר ְְָָָָָהֹוד 

ּכ 5למהעטה  ב )אוֹ ר  מדרש:(קד, חדש  [זוהר ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

צג .)רות ׁש מלאי ,](דף רבּ י ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
העוֹ לם, את הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא
וּ ברא בּ זה, זה והל בּ יׁש  בּ אוֹ ר, אוֹ ר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהכניס 

ׁש כּ תוּ ב  קד )ׁש מים, כּ 8למה (שם אוֹ ר עטה  ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
כּ יריעה. ׁש מים אוֹ רנוֹ טה  נקרא הזּ ה והאוֹ ר  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ וֹ  ׁש התל בּ ׁש  הראׁש וֹ ן האוֹ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלבוּ ׁש וֹ .
התּפ 0ט הא וֹ ר  ואוֹ תוֹ  הוּ א. בּ רוּ # ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב הע וֹ לם, ונברא והדר, ה וֹ דבּ הוֹ ד ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ יריעה. ׁש מים נוֹ טה כ וּ ' לבׁש ּת  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהדר

הּזקן  ייסא רּבי  - רכ ּוב ֹו עבים ח ּלקה ּׂשם ְִִִֵֵֵַַַָָָָ
י"ם ע"ב  ִָָָעבים

וגו'המקרה עליּ וֹ תיו ג)בּמ ים [זוהר:(קד , ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

בראשית  פ' לב.)ח "א אבּ א](דף ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י 
קד )ּפ תח , על יּ וֹ תיו (תהלים ב ּמ ים וגוֹ '.המקרה ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ׁש בּ הם הכּ ל ׁש ל  עלי וֹ נים מים אלּ וּ  - ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַבּ ּמ ים
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ ית, כד )ּת ּק ן בּ חכמה(משלי  ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

יתכּ וֹ נן. וּ בתבוּ נה בּ ית עבים יבּ נה ה8ם ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ע "ב רכ וּ ב וֹ  עבים ח לּ ק הזּ קן ייסא רבּ י - ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌

על  ׁש ע וֹ מד שׂ מאל חׁש #, ׁש הוּ א עב ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ָי"ם.
ׁש ל  רוּ ח זוּ  - רוּ ח כּ נפי על המהלּ # זה. ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָים

סוֹ ד וזה העלי וֹ ן, כה)הּמ קדּ ׁש  ׁש נים(שמות  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב זהב. יח)כּ רבים על (תהלים ויּ ר כּ ב ְ◌3◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌

על  ויּ רכּ ב רוּ ח. כּ נפי על ויּ דא ויּ עף ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ְכּ רוּ ב

רוּ ח. כּ נפי על  נגלה כּ # אחר אחד, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ רוּ ב
בזה. מתגּ לּ ה ֹלא מתעוֹ רר , ׁש זּ ה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְועד

העֹולם את הּוא  ּברּוְך ה ּקד ֹוׁש ְֶֶַָָָָָָּכׁשּברא
מים מּתֹוְך א ֹותֹו ִִִַה ֹוציא 

עליּ וֹ תיו המקרה ג)וגוֹ 'ב ּמ ים פ ':(קד , [זוהר ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌

לב.)ויקרא  ּפ תח,](דף  יהוּ דה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
קד ) על יּ וֹ תיו (תהלים בּמ ים וגוֹ '.המקרה ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌

העוֹ לם, את הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא
על  אוֹ תוֹ  וס דּ ר מים, מּת וֹ # אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִהוֹ ציא

עשׂ ה מה לׁש נים,הּמ ים. הּמ ים את ח לּ ק ? ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
ועשׂ ה למעלה, וּ מחצית למּט ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַמחצית
עשׂ ה ה ּת חּת וֹ נה מהּמ חצית מעשׂ ים. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵמהם
על  אוֹ תוֹ  וסדּ ר  הזּ ה העוֹ לם את ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְותּק ן
למעלה אוֹ תוֹ  ות ּק ן הזּ את, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חצית

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כד )עליהם, על (שם הוּ א כּ י  ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌
העלה האחרת הּמ חצית ואת יסדּה . ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַיּמ ים
העלי וֹ נוֹ ת, ה ּת קר וֹ ת את בּ וֹ  וסדּ ר ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
וגוֹ '. עליּ וֹ תיו בּמ ים המקרה ׁש כּ תוּ ב  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
זהוּ  הלּ לוּ , החצאים ׁש ני  בּ ין  רקיע ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְועשׂ ה

א)ׁש כּ תוּ ב  הּמ ים(בראשית בּ תוֹ # רקיע יהי  ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌
קדוֹ ׁש ים עליוֹ נים וסדּ ר ּת ּק ן ועליהם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְוגוֹ '.
בּ תאר ׁש נּ גזרה  בּ ר וּ ח טּפ וֹ ת טּפ וֹ ת ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִמּת וֹ #

רוח(במאור ) מתוך קדושים עליונים מלאכים  (וסדר 

מפיו) צבאם.שנגזרה כּ ל  ּפ יו וּ ברוּ ח ׁש כּ תוּ ב ,ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּבּיֹום ׁשירה א ֹומרים הּצבא ֹות ְְְִִֵַַָָּגדּודי
ּבערב ּוזמירֹות ּבּבקר ְְִִֶֶֶַָָֹּתׁשּבח ֹות

ּת ׁש בּ ח ּת וֹ וּ בא לּ וּ  את המזּמ רים וסדּ ר  ּת ּק ן ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אׁש . ב ׁש להבוֹ ת והתערבוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַבּ יּ וֹ ם,
ׁש ירה אוֹ מרים ה צּ באוֹ ת גּ דוּ די  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְואוֹ תם

IIתהלים IIזוהר 
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ֹלהט:ד  אׁש  מׁש רתיו רוּ חוֹ ת מלאכיו ּת ּמ וֹ טהעשׂ ה בּ ל מכוֹ ניה על ארץ יסד Ÿ¤©§¨¨§¨§¨¥¥¨©¤¤©§¤¨©¦

בּ ערב.בּ  וּ זמירוֹ ת בּ בּ קר  ּת ׁש בּ חוֹ ת יּ וֹ ם, ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
את מפסיקים  כּ לּ ם הלּ ילה, ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ גּ יע 
בּ ׁש להבת א ׁש  גּ ד וּ די מעליהם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַה0ירה.
אוֹ כלת, אׁש  וּ מריחים  עוֹ מדים  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲחזקה
האחר בּ צּ ד  ויׁש  למק וֹ מם. ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְוחוֹ זרים
ּת ה וֹ ם וי ׁש  אלּ וּ , על אלּ וּ  עוֹ לים ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּת הוֹ מוֹ ת
בּ עלי  ׁש וֹ רים וּ בכ לּ ם ּת חּת וֹ ן, וּ תהוֹ ם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן
בּ תוֹ # ויׁש  הּק ׁש ה. הדּ ין ׁש ל מצּ ד ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ינים
ׁש 7וֹ רפוֹ ת ׁש להבוֹ ת הּת חּת וֹ ן הּת ה וֹ ם  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַצד
העוֹ לם, דּ יני על הממנּ ים אׁש  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִזיקים
מאוֹ תוֹ  ׁש יּ וֹ צאת בּ אׁש  הר ׁש עים את ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִלשׂ רף
אׁש  וּ מראיהם אׁש , וכ לּ ם דּ ינ וּ ר . ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ְנהר 
ותחּת וֹ נים. עליוֹ נים בּ ין ועוֹ מדים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶלוֹ הטת,
ועוֹ לים ע וֹ ברים הּמ זבּ ח, ע ׁש ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כׁש עוֹ לה
וּ להאביד , לכ לּ וֹ ת ׁש עוֹ מדים דּ רגּ ה, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמא וֹ תּה 
נהר ׁש ל חזרה אׁש  ׁש ל ׁש ל זרם ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְואוֹ תוֹ 
למק וֹ מוֹ , חוֹ זר  ועלי וֹ ן, תּק יף ׁש הוּ א ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִדּ ינ וּ ר ,
מ0וּ ם הּמ זבּ ח, מעׁש ן נהנים  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌3◌ְוכלּ ם

כּ נגד העליון,(המזבח)ׁש נּ תּת ּק ן  הּמ ל# ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
קרבים והם מ ּמ נּ וּ , נהנים הם כּ # ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
לכל  בּ ארנוּ , והרי  עוֹ לה, אחר  ועׁש ן ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלכאן.
ׁש עוֹ לה הכּ ל ׁש ל הרצוֹ ן  ואחד, ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
הּק ד וֹ ׁש . לּמ ל# רוּ ח נחת ׁש הוּ א ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

ונראההרי  עוֹ לה ׁש בּ ּמ זבּ ח נתבּ אר ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אריה ׁש ל מראה כּ מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִאוּ ריא"ל ,
הכּ הנים והי וּ  טרּפ וֹ , על רוֹ בץ ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָחזק
י וֹ דעים ׁש הי וּ  וּ שׂ מחים, ר וֹ אים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראלים
ואׁש  הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל# לפני  בּ רצוֹ ן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התקבּ ל
האׁש  כּ נגד יוֹ רדת קדוֹ ׁש ה  עליוֹ נה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת

הוֹ ל # אדם ואז וּ מזדּ עזע (ירא)הּת חּת וֹ נה, ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌
למל; ׁש למה. בּ תׁש וּ בה וׁש ב  אדוֹ נוֹ  ֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

אמר לפניו. מקבּ ל  והיה דּ וֹ ר וֹ ן, לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש 0לחוּ 
ׁש הביאוּ  הזּ ה הדּ וֹ רוֹ ן את וטל ל# ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלעבדּ וֹ ,
לא וּ ריאל , הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  אמר כּ # ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִלי.
לפני  מקריבים ׁש בּ ני הדּ וֹ רוֹ ן את וקבּ ל .ל # ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌

הת בּ 8מוּ ת  כּ ּמ ה בּ כּ ל , נמצאת שׂ מחה ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
וא וֹ תוֹ  וה לּ וי כּ ׁש הכּ הן בּ כּ ל , ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנמצאת
קרבּ ן  להקריב מכ וּ נים קר בּ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ קריב 

בּ יחוּ ד .ׁש לם כּ רא וּ י ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

וי ֹום יֹום ׁשּכל  מּׁשּום  - רּוחֹות מלאכיו ְִֶֶַָָָָֹעׂשה 
ֶעֹוׂשה

וגו'ע שׂ ה  רוּ ח וֹ ת ד )מלאכיו ח "ב:(קד , [זוהר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

שמות  י.)פ ' רבּ י ](דף חדׁש . מל# ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַויּ קם
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה י וֹ ם בּ כל אמר, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵיוֹ סי 
ׁש כּ תוּ ב  העוֹ לם , על ׁש לוּ חים מלאכים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהוּ א

קד ) רוּ חוֹ ת (תהלים מלאכיו  ֹלאע שׂ ה עשׂ ה . ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ויוֹ ם יוֹ ם ׁש כּ ל מ0וּ ם עוֹ שׂ ה, א לּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָכתוּ ב,
על  אחד ממנּ ה התמנּ ה זמן וּ באוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה.
חד ׁש , מל# ו יּ קם ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים,

ודּ אי . ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָחדׁש 

ּבפמליא ּדין הּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְְִֶֶַַָָָָּכׁשעֹוׂשה
ּדינּור נהר ּבאֹותֹו אֹותם מעביר מעלה  ְְְֲִִֶַַַָָׁשל 

מּׁשלט ֹונם ְֲִִִַָָּומעבירם

וגו'ע שׂ ה  רוּ ח וֹ ת ד )מלאכיו ח "ב:(קד , [זוהר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

שמות  י"ט:)פ ' יצחק,](דף  ר בּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ פמליא דּ ין  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש עוֹ שׂ ה

יּ היה מה  דין אוֹ תוֹ  מעלה, רבּ י ׁש ל  אמר ? ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
דּ ינוּ ר, נהר בּ אוֹ תוֹ  א וֹ תם מעביר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר,
ׁש לּ יטים וּ ממנּ ה מ 0לטוֹ נם, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעבירם
והרי  לוֹ , אמר עּמ ים. ׁש אר ׁש ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
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ֹלהט כּ תוּ ב אׁש  אׁש מ ׁש רתיו יׁש  לוֹ , אמר ? ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌
אׁש . ׁש דּ וֹ חה אׁש  וי ׁש  מאׁש , ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָק ׁש ה

הּמלאכים אּלּו - רּוח ֹות מלאכיו ְְִֵֶַַַָָָֹעׂשה 
א ּלּו - להט  א ׁש מׁשרתיו ּבחּוץ ְְְִֵֵֵֶַָָֹׁשעֹומדים

ּבפנים ׁשעֹומדים ְְְִִִִֶַָמלאכים 

וגו'ע שׂ ה  רוּ ח וֹ ת ד )מלאכיו ח "ב:(קד , [זוהר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

תרומה  קע "ג .)פ ' לחכמים,](דף ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַסוֹ ד
כּ לּ ם למּט ה, וישׂ ראל עליוֹ נים ◌ָ◌3◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים
כּ ׁש רוֹ צים האחר. הצּ ד  בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲדּ וֹ חקים
ר בּ וֹ נם, עם להתיחד העליוֹ נים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
מה החוּ צה. אוֹ תוֹ  ׁש דּ וֹ חים עד יכוֹ לים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְֹלא

מלאכיםעוֹ שׂ ים ׁש ל  רבּ וֹ א ׁש 0ים יוֹ רדים  ? ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
העוֹ לם. בּ ני  כּ ל על ׁש נה וּ מ ּפ ילים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים
החוּ צה, אוֹ תּה  ׁש דּ וֹ חים י וֹ רדת, ׁש היא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
ׁש נה, בּ אוֹ תּה  הזּ ה העוֹ לם כּ ל ל ּה  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְונוֹ תנים 
מ ּמ נּ וּ  וּ מקבּ לים עליהם ׁש וֹ לטת היא ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָאז
ׁש 0ם לבדּ ּה  ישׂ ראל לארץ ּפ רט ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3טמאה,
הם מהם, ׁש נּ פרדה כּ יון ׁש וֹ לטת. ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵאינּה 
לפניו. וּ מוֹ דים  וּ מׁש בּ חים לרבּ וֹ נם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכנסים
להתיחד  יכ וֹ לים ֹלא למ ּט ה ישׂ ראל זה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
האחר הצּ ד א וֹ ת וֹ  ׁש דּ וֹ חים עד  רבּ וֹ נם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִעם
0יּ תעּס ק, בּ מה חלק לוֹ  ונוֹ תנים  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם,

ה כּ # וֹלאואחר  לר בּ וֹ נם, מתקרבים  ם ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ּת אמר, ואם וּ למּט ה . למעלה מקטרג  ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
הּק טר וּ ג מה למעלה אבל למ ּט ה, ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵמילא

רוּ חׁש ם ׁש היא מ0וּ ם למעלה, א לּ א ? ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
עד  קדוֹ ׁש וֹ ת, ר וּ חוֹ ת והם ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌3טמאה
ֹלא מבּ יניהם טמאה ר וּ ח ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש לּ חים
קד0ה ׁש הרי רבּ וֹ נם, אל לקרב ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיכוֹ לים
וכן  לע וֹ למים. מתערבוֹ ת ֹלא טמאה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ְבּ תוֹ #
מתערבים ֹלא למּט ה י שׂ ראל  זה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
העוֹ לם. ׁש ל  וּ מזּ ל וֹ ת כ וֹ כבים ע וֹ בדי  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌3◌ְבּ אּמ וֹ ת

כּ ׁש רוֹ צים ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים צדדים, ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ׁש ני 
החוּ צה. אוֹ תּה  דּ וֹ חים  הּק ד וֹ ׁש , ל ּמ ל # ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִלקרב
קדוֹ ׁש ים וּ מלאכים הלּ ילה, כּ ׁש נּ כנס ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
לקרב  ׁש וּ רוֹ ת ׁש וּ רוֹ ת כּ ׁש ּמ סּת דּ רים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים

החוּ צה(לשבח) צד אוֹ תוֹ  את דּ וֹ חים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְלרבּ וֹ נם,
ל ּק דׁש . נכנסים כּ # ואחר  זה,בּ ראׁש וֹ נה, (ועל  ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

ורוחות רעים ומינים רעות רוחות כל הלילה , כשנכנס

לתוך  נכנסים  המלך  ושמשי  לחוץ, נדחות טמאה

.הקדשה)

אחתלמל2 בּ תבה יקר וֹ ת  אבנים לוֹ  ׁש היוּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌
היה מל # ואוֹ תוֹ  בּ היכלוֹ , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲחק וּ קה
ׁש ר וֹ צה מי כּ ל יתקרב ׁש ֹּלא וּ כדי ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָחכם,
וּ מרגּ ליּ וֹ ת יקרוֹ ת אבנים ׁש ל ּת בה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְלאוֹ תּה 
אחד  חזק  נחׁש  בּ חכמתוֹ  נטל ׁש ם, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
מי  כּ ל  ּת בה. אוֹ תּה  סביב אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכר#
הנּ ח ׁש  הרי ל ּת בה, ידוֹ  להוֹ ׁש יט  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ צה
לּמ ל#. היה אחד אהוּ ב  והוֹ רגוֹ . עליו ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵקוֹ פץ
ר וֹ צה ׁש אּת ה ּפ עם כּ ל ה ּמ ל #, לוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָאמר
וכ# כּ # ּת עשׂ ה בּ ּת בה , וּ לה ׁש ּת ּמ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס 
ות ׁש ּת ּמ ׁש  ה ּת בה  את ותפּת ח נחׁש , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלאוֹ תוֹ 
כּ ר # ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ # ׁש לּ י. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ גּ נזים 
מלאכים בּ אים הּק ד0ה, סביב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָנחׁש 
ׁש ם, הנּ חׁש  הרי - הּק ד 0ה לתוֹ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים

בּ וֹ . להּט מא אש,וּ פוֹ חדים כלם זה  תאמר , (ואם  ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
טמאה) מקבלת לא כּ תוּ בואש וּ ראה, (תהליםבּ א ְֹ◌ֵ◌ָ◌

ֹלהט קד ) א ׁש  מ ׁש רתיו רוּ חוֹ ת מלאכיו  .עשׂ ה ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
הּמ לאכים אלּ וּ  - רוּ חוֹ ת מלאכיו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹעשׂ ה
אלּ וּ  - ֹלהט אׁש  מׁש רתיו בּ חוּ ץ . ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ מדים
רוּ ח הוּ א בּ פנים. ׁש עוֹ מדים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים

וה נכנסוֹ תטמאה , ֹלא  רוּ ח עם רוּ ח ר וּ ח. ם 3◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ֹלא קד 0ה בּ רוּ ח טמאה רוּ ח בּ זוֹ . ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ָזוֹ 
אוֹ תם כּ # וּ מ0וּ ם בּ זוֹ . זוֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמתערבוֹ ת
לפנים להכּ נס יכוֹ לים ֹלא רוּ ח ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראוּ 
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ׁש בּ פנים אוֹ תם טמאה. רוּ ח אוֹ תּה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ָ◌ִמ0וּ ם
רוּ ח א וֹ תּה  את דּ וֹ חה אׁש  וא וֹ ת ּה  אׁש , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵהם
הכּ ל  כּ # וּ מ0וּ ם לפנים. נכנסת ׁש ֹּלא ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3טמאה
תתערב  ׁש ֹּלא החוּ צה הּט מאה את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֶ◌ִדּ וֹ חים
מׁש בּ חים העלי וֹ נים הּמ לאכים ולכן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִעּמ ם,
את ׁש דּ וֹ חים אחר ה וּ א  בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת

החוּ צה. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַה ּט מאה

הּזה ּבעֹולם ׁשליח ּות ּכׁשעֹוׂשים ְְְִִִֶֶַַַָָָה ּמלאכים
ּבּלב ּוׁש ׁשּמתלּבׁשים עד למּטה יֹורדים ְְְְְִִִֵֶַַַַָאין

הּזה הע ֹולם ֶֶַָָׁשל 

וגו'ע שׂ ה  רוּ ח וֹ ת ד )מלאכיו ח "ב:(קד , [זוהר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

פקודי רכ"ט:)פ' אין ](דף  וּ ראה, ◌ֵ◌ֵ◌ְֹבּ א
הּק דוֹ ׁש  הּמ ל# לפני  להראוֹ ת עוֹ לה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה
מעלה ׁש ל בּ לבוּ ׁש  להתל בּ ׁש  ׁש זּ וֹ כה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַעד
למּט ה יוֹ רדת ֹלא זה כּ מוֹ  וכן ׁש ם. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְלהרא וֹ ת 
הזּ ה. העוֹ לם ׁש ל  בּ לּ בוּ ׁש  ׁש ּמ תלבּ ׁש ת ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַעד
ׁש לּ מעלה, הּק ד וֹ ׁש ים הּמ לאכים כן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 

בּ הם  קב )ׁש כּ תוּ ב מלאכיו (תהלים  עשׂ ה ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ֹלהט  אׁש  מׁש רתיו כּ ׁש עוֹ שׂ יםר וּ חוֹ ת , ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

למּט ה יוֹ רדים אין הזּ ה, בּ עוֹ לם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש ליח וּ ת 
הזּ ה, העוֹ לם ׁש ל בּ לּ בוּ ׁש  ׁש ּמ תלבּ ׁש ים ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַעד
ל ׁש ם. ׁש הוֹ ל# מקוֹ ם ׁש אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  הוּ א  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
בּ לבוּ ׁש  אלּ א עוֹ לה ֹלא  ׁש נּ ׁש מה בּ ארנוּ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 

◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ איר.

ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ויֹום יֹום  ּכל  רּבֹותינּו: ֵַַָָָָָׁשנ ּו
נׁשמֹות - הם  ואּלּו קדֹוׁשים מלאכים ְְְְִִִֵֵֶַָעֹוׂשה

ִִַַה ּצּדיקים

וגו'עשׂ ה רוּ חוֹ ת ד )מלאכיו חדש:(קד, [זוהר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בראשית י"ג.)]פ' כּ ל (דף  ר בּ וֹ תינוּ , ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
מלאכים ע וֹ שׂ ה ה וּ א  בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  וי וֹ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָיוֹ ם
זהוּ  הצּ דּ יקים. נׁש מוֹ ת הם ואלּ וּ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים,

ד )ׁש כּ תוּ ב קד, רוּ חוֹ ת (תהלים  מלאכיו  ע שׂ ה ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ֹלהט  אׁש  אלּ אמׁש רתיו נאמר, ֹלא עשׂ ה . ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

אמר י וֹ ם. בּ כל ע וֹ שׂ ה ׁש הוּ א מ ׁש מע  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶעוֹ שׂ ה,
יׁש  ׁש הרי זה, ל # יקׁש ה ֹלא אבּ הוּ , ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י
והם הכּ בוֹ ד , מ כּ ּס א ׁש נּ ברא וּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ ׁש ליח וּ תוֹ  ממנּ ים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ְׁש לוּ חים 
ׁש היוּ  הּמ לאכים  ׁש אר  אם הוּ א. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #
ׁש היוּ  הצּ דּ יקים נׁש מוֹ ת כּ #, הכּ בוֹ ד  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִמכּ ּס א
כּ ּמ ה אחת על הּת וֹ רה, את וקיּ מוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמ0ם
ה וּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  א וֹ תם  ׁש עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה

עליוֹ נ  קדוֹ ׁש ים.מלאכים  ים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌

ׁשהם מלאכים  וי ׁש מרּוח  ׁשהם מלאכים ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָי ׁש
לחברֹו מּׁשּלֹו נֹותן זה ֲִֵֵֵֵֶֶַמא ׁש

וגו'עשׂ ה רוּ חוֹ ת ד )מלאכיו חדש:(קד, [זוהר ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

רות צט.)מדרש רבּ י ](דף בּ ר קיסמא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י 
ּפ תח, קד )ינּ אי רוּ חוֹ ת (תהלים מלאכיו ע שׂ ה ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ֹלהט  אׁש  ׁש הםמׁש רתיו  מלאכים יׁש  . ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
נוֹ תן  זה מאׁש , ׁש הם מלאכים ויׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵמר וּ ח,
בּ יניהם. ׁש ל וֹ ם ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם לחבר וֹ , ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִמ0לּ וֹ 
היסוֹ דוֹ ת מ0ני ׁש יּ וֹ רדים, אוֹ תם זה , ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
י וֹ תר מתלבּ ׁש ים כּ ׁש יּ וֹ רדים, יוֹ רדים. ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָהאלּ ה
אוֹ תם וּ מתגּ לּ מים. הזּ ה, העוֹ לם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַבּ אויר
מתלבּ ׁש ים הזּ ה, בּ עוֹ לם  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התערבוּ 
לפרח יכוֹ לים וֹלא הזּ ה, העוֹ לם ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִבּ יס וֹ דוֹ ת
כּ יון  כּ אן. וּ מתעכּ בים למקוֹ מם, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְולׁש וּ ב 
זה, אחר  זה ימים ׁש בעה כּ אן  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעכּ בים
בני  ויּ ראוּ  זה ועל  לׁש ם. חוֹ זרים ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹלא
כּ י  זּ ה מה וגוֹ '. האדם  בּ נוֹ ת את ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָהאֹלהים

ה נּ ה כּ מ וֹ טבת ׁש לּ הן ה יּ פי מאיר  ׁש היה  ? ֵֹֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
עלי וֹ ן. ◌ְ◌ֶאוֹ ר

הּק דוֹ ׁש ּכ יון  אוֹ תם לקח בנים, ׁש הוֹ לידוּ  ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ הרי  אוֹ תם והכניס הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָבּ רוּ #

IIתהלים IIזוהר 
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אוֹ תם וקׁש ר קדם, הררי  ׁש נּ קראים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהח ׁש #,
ה0לׁש לא וֹ ת ואוֹ תן בּ רזל. ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ ׁש לׁש לאוֹ ת
וׁש ם הגּ דוֹ לה, הּת הוֹ ם לתוֹ # עד  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ְמׁש ּק עוֹ ת
נטל  בּ לעם האדם . לבני  כּ ׁש פים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמלּמ דים
בּ אוֹ תם מהם , ולמד  כּ ׁש פיו, את ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִמ0ם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כג )ההרים. ארם(במדבר  מן ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
וּ מ 0ם קדם. מהררי מוֹ אב מל# בלק  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַינחנוּ 
ׁש בּ עוֹ לם. הכּ ׁש פים י וֹ דעי  כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתעּט ר וּ 
ר בּ וֹ נם על מקטרגים ׁש הי וּ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מּת וֹ ;
מקטרגים הם הזּ ה, היּ וֹ ם ועד ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה

בּ ּמ ה הכּ ׁש פים,לרבּ וֹ נם בּ אוֹ תם ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ואלמלא מעלה. ׁש ל  ּפ מליא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ כחיׁש ים
בּ תוֹ # המׁש ּק עוֹ ת ה0לׁש לאוֹ ת ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תן
בּ תפיסה בּ הם ואח וּ זים הגּ דוֹ לה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהּת ה וֹ ם 
והעוֹ לם הע וֹ לם, את מחריבים הי וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַר בּ ה ,
החׁש #, הרי  בּ אוֹ תם וׁש ם, לסבּ ל. יכוֹ ל ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאינוֹ 
כּ ל  הצּ ד  מאוֹ תוֹ  ׁש הרי הצּ פוֹ ן, מצּ ד ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְיוֹ נקים

בּ עוֹ לם. מתע וֹ ררים הּמ ינים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם

אדם ׁשל  ּובספרֹו ה ּקדמֹונים ּבספרי  ְְְְְִִִִֵֶַַָָָראינ ּו
ׁשּכּלם הּלל ּו הארצ ֹות ּכל  מח ּלקים ְֲִֶֶַָָָָָָָֻֻׁשּכְך
הרקיעים אֹותם ּכמֹו למּטה ְְְְִִִִַָָָָנמצאים

ְְֶַָׁשּלמעלה

ֹלהט עשׂ ה  א ׁש  מׁש רתיו רוּ חוֹ ת מלאכיו  ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌

ד ) ויקרא :(קד , פ ' ח"ג  ט:)[זוהר ◌ִאם](דף 
ּפ תח, יהוּ דה ר בּ י קר בּ נוֹ . ׁש למים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶזבח

א) בּ תוֹ #(בראשית  רקיע יהי אֹלהים ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ׁש בּ רא בּ ׁש עה ראה, בּ א וגוֹ '. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ים
בּ רא - העוֹ לם את הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ארצוֹ ת ׁש בע בּ רא למעלה, רקיעים ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
נהרוֹ ת, ׁש בעה יּמ ים, ׁש בעה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
ׁש נים, ׁש בע ׁש בוּ עוֹ ת, ׁש בעה ימים, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
יהיה ׁש נים אלפי  ׁש בעה ּפ עמים. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בע

ׁש ל  בּ 0ביעי  הוּ א בּ ר וּ # והּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
ׁש חקים ׁש בעה למעלה,(רקיעים)הכּ ל . ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

וּ מזּ לוֹ ת כּ וֹ כבים ואחד אחד ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוּ בכל 
ורקיע. רקיע בּ כל ׁש ּמ ׁש ּמ ׁש ים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוׁש ּמ ׁש ים
אלּ וּ , על  אלּ וּ  מרכּ בוֹ ת מאלּ וּ , ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌3◌ְוּ בכלּ ם
וּ בכל  רבּ וֹ נם, מלכוּ ת על  עליהם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל 
זה מׁש נּ ים וׁש ּמ ׁש ים  מרכּ ב וֹ ת יׁש  ◌ֶ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרקיעים 
כּ נפים, בּ ׁש ׁש  מהם אלּ וּ , על אלּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִמזּ ה
ּפ נים, בּ אר בּ ע מהם כּ נפים. בּ ארבּ ע ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵוּ מהם 
אׁש  מהם בּ אחת . וּ מהם פנים , בּ ׁש ּת י ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵוּ מהם
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ר וּ ח. מהם מים. וּ מהם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵלוֹ הט,

קד ) מׁש רתיו (תהלים ר וּ ח וֹ ת מלאכיו  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶעוֹ שׂ ה
ֹלהט  אלּ וּ אׁש  על  אלּ וּ  הרקיעים וכל . ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

למעלה. ואלּ וּ  למּט ה אלּ וּ  בצלים, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְכּ גלדי
מאימתוכ  ורוֹ עׁש  הוֹ ל# ורקיע  רקיע ל ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

עוֹ מדים. ּפ יו ועל נוֹ סעים, ּפ יו על  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִר בּ וֹ נם.
ׁש נּ וֹ שׂ א הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לכלּ ם ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֵוּ מעל
ארצוֹ ת ׁש בע כן כּ מוֹ  ותקּפ וֹ . בּ חילוֹ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַהכּ ל
עליוֹ נים ׁש אלּ ה ּפ רט בּ י0וּ ב, וכ לּ ם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
עליוֹ נה ישׂ ראל וארץ תחּת וֹ נים. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה

עלי וֹ נה ויר וּ ׁש לים י0וּ ב.מ כּ למהכּ ל , ֵ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

בּ ספרי וחברינוּ  ראוּ  הדּ רוֹ ם יוֹ ׁש בי ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
אדם, ׁש ל וּ בספר וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּק דמוֹ נים 
ׁש כּ לּ ם הלּ לוּ , הארצוֹ ת כּ ל מחלּ קים ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ #
הרקיעים אוֹ תם כּ מ וֹ  למּט ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים
וּ בין  אלּ וּ , על ואלּ וּ  א לּ וּ  על אלּ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,
לזה, זה בּ ין  מפריד רקיע  וארץ ארץ ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָכּ ל
בּ ׁש מוֹ ת, מפרׁש וֹ ת הארצוֹ ת כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
בּ ריּ וֹ ת בּ יניהן וי ׁש  וגיהנּ ם, עדן גּ ן ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵוּ ביניהן
מהן  ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  מאלּ וּ , אלּ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌3◌ְמׁש נּ וֹ ת
בּ אחת, וּ מהן  בּ ארבּ ע וּ מהן פנים  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ּת י
ּת אמר, ואם כאלּ ה. אינוֹ  אלּ ה ׁש ל ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מראה

מאדם, יצאוּ  העוֹ לם בּ ני כּ ל כך,הרי  (אינו ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
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ועד: מים:ועוֹ לם יעמדוּ  הרים על כּ ּס יתוֹ  ׁש  כּ לּ בוּ  מןזּת הוֹ ם ינוּ סוּ ן גּ ערת% מן ¨¨¤§©§¦¦©¨¦©©§¨¦¦©£¨§§¦
יחפזוּ ן: רעמ% ירדוּ חקוֹ ל הרים להם:יעלוּ  יסדּת  זה מקוֹ ם אל גּ בוּ לטבקעוֹ ת ©©§¥¨¥©£¨¦¥§§¨¤§¤¨©§¨¨¤§

הארץ: לכּס וֹ ת יׁש וּ בוּ ן בּ ל יעברוּ ן בּ ל בּ יןישׂ מּת  בּ נּ חלים מעינים המׁש לּ ח ©§¨©©£Ÿ©§§©¨¨¤©§©¥©©§¨¦©§¨¦¥

הארצוֹ תשלא) לכל הראׁש וֹ ן אדם  ירד ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְוכי
בּ נים ל וֹ והוֹ ליד  היוּ  נׁש ים וכּמ ה  אדם? אלּ א  ? ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מ כּ לּ ם, הזּ ה  העלי וֹ ן בּ עוֹ לם  אלּ א  נמצא  ◌ָ◌3◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹלא
ׁש כּ ת וּ ב ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  תבל, ח)ׁש נּ קרא (משלי ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ארצו) בתבל והּת בל(משחקת ארצוֹ . לתבל ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַויצו
בּ 0ם ונאחזת ׁש לּ מעלה בּ רקיע אח וּ זה  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַה זּ וֹ 

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ט)העליוֹ ן. יׁש ּפ ט (תהלים והוּ א  ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש ל בּ ניו כּ # מ 0וּ ם  ודּ אי. בּ צדק בּ צדק. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵּת בל
ׁש נּ קראת הזּ וֹ  העליוֹ נה בּ ארץ  נמצאים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם
ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  הכּ ל, על עליוֹ נים והם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵּת בל.

יׁש הּט עםמה הרקיעים לכל  ׁש לּ מעלה כּ מ וֹ  ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
כּ סא וֹ  נמצא וּ למעלה מכּ לּ ם , עליוֹ ן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָרקיע
כּ מראה ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  הוּ א , בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
דּ מ וּ ת ה כּ ּס א  דּ מ וּ ת  ועל כּ ּס א דּ מ וּ ת ס ּפ יר ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶאבן
בּ ּת בל כּ אן אף מלמעלה . עליו אדם ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְכּ מראה

וּ מיה וּ  ה כּ ל, ׁש ל ה ּמ ל # נמצא מההזּ וֹ  אדם , ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וא וֹ תם הּת ח ּת וֹ נים . בּ כל נמצא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌0ֶֹּלא 

בּ א וּ  מאיפה מהאדים ּת חּת וֹ נים א לּ א (מעשן)? ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ׁש לּ מעלה, הרקיע ׁש ל  והּס יּ וּ ע הארץ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
מהם מא לּ וּ , אלּ וּ  מׁש נּ וֹ ת בּ ריּ וֹ ת  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ צאים 
הלּ ל וּ  כּ ּת וֹ לעים  בּ קלּפ וֹ ת, מהם  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִבּ לבוּ ׁש ים,
אדּמ וֹ ת, בּ קלּפ וֹ ת  מהן  בּ ארץ, ◌3◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאוֹ ת 
כּ ל כּ # ה גּ ונים . מכּ ל וּ מהן וּ לבנ וֹ ת , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְׁש חוֹ ר וֹ ת 
רק בּ קיּ וּ ם, נמצאים  וֹלא כן, כּ מ וֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַה בּ ריּ וֹ ת

ׁש נים  מעט)עשׂ ר פחות או  מעט ס"א יותר . .(או  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

מתמֹוטטתכׁש אינּה מתמ ֹוטטת הארץ ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
מקֹום ׁשהּוא  יׂשראל ארץ מּמקֹום ְְִִֵֶֶֶֶָָָא ּלא 

ָָהעֹולם

וגו 'מן ינוּ ס וּ ן ז)גּ ערת  זוהר:(קד, ז' [פסוק ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌

רות  מדרש  צג .)חדש ׁש נּ קּפ אה](דף  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
כּ תוּ ב  מה הּמ ים, מ ּת חת א)?הארץ (בראשית  ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

אחד  מקוֹ ם אל ה 0מים מ ּת חת הּמ ים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִיּק ווּ 
יבּ ׁש ה, הּמ ים ׁש ראוּ  כּ יון היּ בּ ׁש ה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְותראה
כּ ברא ׁש וֹ נה, לכּס וֹ תּה  ונגבּ הים עוֹ לים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָהיוּ 
ונס וּ , הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ הם ׁש גּ ער  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַעד

קד )ׁש כּ תוּ ב ינוּ סוּ ן (תהלים  גּ ערת ! על מן  ואף . ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
מה מׁש ּת כּ כים. היוּ  ֹלא נסים, ׁש היוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִּפ י

בּ ּת חלּ ה,הּט עם עליה מכ ּס ים ׁש היוּ  מּפ ני  ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה מה מ ּפ ניה. נסים  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועכׁש ו

בּ וֹ ה וּ א וחקק חרשׂ , ׁש ל צרוֹ ר  כּ מין נטל  ?ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
והׁש לי# ׁש מוֹ ת וּ ׁש נים ׁש בעים ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְׁש מוֹ 
וּ באיזה ונׁש ּת כּ כוּ . מיּ ד  ועמדוּ  הּמ ים, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלתוֹ #

עמדוּ  ׁש כּ תוּ ב מקוֹ ם בּ ציּ וֹ ן, נ)? מצּ יּ וֹ ן (שם ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מוֹ  זה יפי , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִמכלל
מתמוֹ טטת אינּה  מתמ וֹ טטת, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כׁש הארץ

העוֹ לם. מקוֹ ם ׁש הוּ א זה, מּמ קוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א

ׂשדי  חית ֹו ּכל יׁשקּו - ּבּנחלים מעינים ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָהמ ׁשּלח 
ה ּקד ׁש ּבר ּוח ה ּמלְך ּדוד אמרם  א ּלּו ּפס ּוקים  -ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

וגוֹ 'המ ׁש לּ ח ּב נּ חלים י)מעינים  [זוהר:(קד , ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

חקת  פ' קפ"א .)ח"ג רבּ י ](דף ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
ואמר, קד )ׁש מע וֹ ן מעינים (תהלים המׁש לּ ח ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

שׂ די חיתוֹ  כּ ל  י ׁש קוּ  וגוֹ '. וגוֹ '.בּ נּ חלים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ רוּ ח הּמ ל# דּ וד אמרם אלּ וּ  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְּפ סוּ קים
וּ ראה, בּ א בּ הם. להסּת כּ ל וי ׁש  ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ,
בחקיקוֹ ת, מכּ ה עליוֹ נה ׁש חכמה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
הצּ דדים, בּ כל נסּת רת ׁש היא גּ ב  על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַאף

מלא אחד  נהר  מּמ נּ ה ו ׁש וֹ פע (וממלאנפ ּת ח  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
וּ מקוֹ רלשערים) כּ מבּ וּ ע  עליוֹ נים. ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבׁש ערים

IIתהלים IIזוהר 
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יהלּ כוּ ן: צמאם:יאהרים פראים יׁש בּ רוּ  שׂ די חיתוֹ  כּ ל עוֹ ףיביׁש קוּ  עליהם ¨¦§©¥©§¨©§¨¨¦§§§¨¦§¨¨£¥¤

וּ מ 0ם מּמ נּ וּ , גּ דוֹ ל  כּ לי ׁש ּמ מ לּ א מים ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ל
בּ כל  וּ נהר וֹ ת נחלים ׁש ל מבּ וּ עים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמׁש כים 
נוֹ דע, ׁש ֹּלא אחד דּ ּק יק בּ ׁש ביל זה, כּ # - ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַצד
ויוֹ צא ׁש 0וֹ פע נהר  אוֹ תוֹ  וׁש וֹ פע ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵמוֹ ׁש #
נמׁש כים וּ מ0ם עמק , נחל  לאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ ממלּ א
זהוּ  מּמ נּ וּ . וּ מתמלּ אים וּ נחלים ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַמבּ וּ עים 

בּ נּ חלים ׁש כּ תוּ ב מעינים אלּ הוגוֹ '.המׁש לּ ח ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
וכלּ ם ז#, אפרסמוֹ ן ׁש ל קדׁש  עלי וֹ ני ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְנהר וֹ ת
העליוֹ ן  הנּ חל נביעת מאוֹ תּה  כּ אחד ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌3מׁש קים
כּ ל  יׁש ק וּ  כּ #, אחר  ו ׁש וֹ פע. ׁש יּ וֹ צא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב הינוּ  שׂ די, וּ מ 0ם(בראשיתב )חיתוֹ  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אר בּ עה ראׁש ים. לארבּ עה והיה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִיּפ רד
אוֹ תן  כּ ל כּ לל שׂ די , חיתוֹ  הם אלּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָראׁש ים
אח וּ זה ׁש 7די  חיל וֹ ת אוֹ תם וכל ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶמר כּ ב וֹ ת
נוֹ טל  ׁש הוּ א ׁש דּ י , אלּ א שׂ די ּת קרי אל  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָבהם.

העוֹ לם. מיסוֹ ד  ה0ם את  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַוּ מׁש לים

ׁש כּ תוּ ביׁש בּ רוּ  אוֹ תם אלּ ה  - צמאם  פראים  ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
א )בּ הם  ינּ שׂ אוּ (יחזקאל והא וֹ פנּ ים ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌

החיּ ה מי  בּ אוֹ פ נּ ים . החיּ ה  רוּ ח כּ י  ?לעּמ תם ְ◌3◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ואחת אחת  וכל הן, ארבּ ע שׂ די, חיתוֹ  אלּ וּ  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶא לּ א
חיּ ה, ׁש נּ קרא  וא וֹ ת וֹ  העוֹ לם. ׁש ל אחד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְלצד
א לּ א הוֹ לכים  וֹלא  ואחד . אחד  כּ ל  מ וּ ל ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְואוֹ פנּ ים
וכא ׁש ר עליהם , ׁש ה וֹ לכת חיּ ה  א וֹ ת ּה  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵמרוּ ח
כּ ל עלי וֹ נה , הׁש קאה  מאוֹ תּה  מׁש קים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌3◌ֶ◌ֵא לּ ה
וּ מרוים מׁש קים  האחרים  החילוֹ ת  ◌ִ◌ְ◌3◌ִ◌ְ◌3◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְׁש אר
בא לּ ה אלּ ה  ונאחזים בּ ׁש רׁש יהם , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת רׁש ים
עוֹ ף עליהם  ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ידוּ עוֹ ת . ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ דרגוֹ ת 
מעליּ וֹ תיו הרים  מ ׁש קה  וגוֹ '. יׁש כּ וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה 0מים
- זה כּ ל אחר עלי וֹ נוֹ ת . דּ רגוֹ ת  ׁש אר א לּ וּ  - ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוגוֹ '

הארץ ּת שׂ בּ ע  מע שׂ י! העולמות,מּפ רי וכל (למטה , ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מתבּ רכת,וכו') וּ כׁש היא קד וֹ ׁש ה. עליוֹ נה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶארץ

בּ ׁש עה וזה וּ מתבּ רכים . בּ שׂ מחה, הע וֹ למ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל

ׁש ל העמק ה נּ חל  מה ׁש קאת בּ רכ וֹ ת ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאוֹ ת 
ׁש בּ רכ וֹ ת בּ דין, יוֹ ׁש ב ׁש העוֹ לם וּ בׁש עה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַה כּ ל.
הּמ ק דּ ׁש . נטמא אז בּ עוֹ לם, לרדת נמצא וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹלא
יושב העולם אז למטה, לרדת  ברכות  נמצאות שאין (ובשעה

בעולם ) ומתפשטת רוח  מתעוררת שמאל ומצד ◌ָ◌ַ◌ְוכ ּמ הבדין.
וׁש וֹ רים בּ עוֹ לם נמצאים מזּ יקים  ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲחבילוֹ ת

מקומות ) אוֹ תם(בכמה  וּ מטּמ את אדם, בּ ני ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל 
ׁש גּ וע  אדם בּ ן כּ מוֹ  הרוּ ח , הזו)א וֹ תּה  הרוח  (כבר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

למי ׁש וֹ רה, גּ ם  כּ # עליו . ׁש וֹ רה הּט מאה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְורוּ ח
אליו. ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ קרב

י בּ הל וּ ןכּ תוּ בׁש זה וּ  ּפ ני! וגוֹ '.ּת סּת יר  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
אוֹ מר מה וּ  זה ּת ס ּת ירּפ סוּ ק  אלּ א ? ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

להּמ צא הׁש קוּ  ֹלא  ׁש הרי יבּ הלוּ ן, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌3◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָּפ ני#
לע וֹ למוֹ ת. יגועוּ ן ברכוֹ ת ר וּ חם ,ּת וֹ סף ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

שׂ מאל ,(לעורר ) מצּ ד  אחר  רוּ ח ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִוּ מתעוֹ רר 
אוֹ תם על אדם, בּ ני על ׁש וֹ רה טמאה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ְור וּ ח 
בּ ני  ׁש אר ועל עליהם  ׁש עוֹ מד  וּ מי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּמ תוּ 

רפ וּ אתם מה עפרםאדם, ואל ׁש כּ ת וּ ב זה ? ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
החּט את שׂ רפת עפר זה (זהעפר יׁש וּ ב וּ ן. ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

שלמעלה) סוֹ ד המקדש  והינוּ  בּ וֹ , לּט הר  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
ג ) גּ לגּ ל (קהלת ואפלּ וּ  העפר, מן היה  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַהכּ ל

בּ ׁש ביל  זה לעפר  ׁש חוֹ זרים לאחר ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַחּמ ה.
וּ מתעוֹ ררת הּט מאה, רוּ ח נעברת בּ וֹ , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִלּט הר 
זהוּ  בעוֹ לם . וׁש וֹ רה קדוֹ ׁש ה אחרת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַר וּ ח
י בּ ראוּ ן  י בּ ראוּ ן, ר וּ ח # ּת ׁש לּ ח ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
אחרת. רוּ ח ׁש ל עלי וֹ נה בּ רפוּ אה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְוירפאוּ 

נטהרה ׁש הרי אדמה, ּפ ני  (אשהוּ תח דּ ׁש  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌
וכל לבעלה) נמצא, הלּ בנה וחדּ וּ ׁש  ,ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

י שׂ ראל  חלק אׁש רי מתבּ רכים . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת
ׁש כּ לּ ּה  עצה להם נתן הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
הבּ א, העוֹ לם לחיּ י ׁש יּ זכּ וּ  כּ די ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְרפ וּ אה 
קדוֹ ׁש ים הזּ ה, בּ ע וֹ לם טהוֹ רים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְויּמ צאוּ 
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קוֹ ל: יּת נוּ  עפאים מבּ ין יׁש כּ וֹ ן מעשׂ י%יגה$מים מּפ רי מעליּ וֹ תיו הרים מׁש קה ©¨©¦¦§¦¥¢¨¦¦§©§¤¨¦¥£¦¨¦§¦©£¤
הארץ: מןידּת שׂ בּ ע לחם להוֹ ציא האדם לעבדת ועשׂ ב לבּ המה חציר מצמיח ¦§©¨¨¤©§¦©¨¦©§¥¨§¥¤©£Ÿ©¨¨¨§¦¤¤¦

כּ תוּ ב עליהם הבּ א, לו)לעוֹ לם (יחזקאל  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
וּ טהרּת ם. טהוֹ רים מים עליכם ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוזרק ּת י

וגו 'י ׁש קוּ  שׂ די  חיתוֹ  יא)ּכ ל ח "ב:(קד, [זוהר  ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

פקודי רכ'.)פ' הּמ ׁש כּ ן ](דף  פקוּ די ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה
וגוֹ '. מׁש ה ּפ י על ּפ ּק ד  אׁש ר העדת ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌3◌ֶ◌ֲ◌3◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמׁש כּ ן

ּפ תח, חיּ יא א)רבּ י  הלכים(קהלת הנּ חלים  כּ ל  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌
זה ּפ סוּ ק  וג וֹ '. מלא איננּ וּ  והיּ ם היּ ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶאל
אלּ וּ  - הנּ חלים כּ ל אבל  ונתבּ אר, ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ הוּ 
הּק דוֹ ׁש ים והּמ עינוֹ ת  הנּ חלים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַסוֹ דוֹ ת

ויוֹ צאים קדושים)ׁש מתמלּ אים  להאיר(מבועים ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הגּ דוֹ ל  ׁש היּ ם  וכיון  הגּ דוֹ ל. היּ ם את  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְוּ למלּ א
ה וּ א אז הנּ חלים, אוֹ תם מצּ ד התמ לּ א ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
כּ מ וֹ  הבּ ר , חיּ וֹ ת כּ ל את וּ מׁש קה מים ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִמוֹ ציא

קד )ׁש נּ אמר שׂ די(תהלים  חיתוֹ  כּ ל  מהיׁש ק וּ  . ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
למעלה מעינים ?כּ תוּ ב ואחרהמׁש לּ ח וג וֹ '. ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌

פראים יׁש בּ רוּ  שׂ די חיתוֹ  כּ ל  יׁש קוּ  - ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ #
ׁש לּ מּט ה, הּמ ר כּ בוֹ ת הן אלּ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְצמאם.
ה וּ א כּ לּ ם את אוֹ תם, לוֹ קח היּ ם ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש כּ אׁש ר
כּ # ואחר  לתוֹ כ וֹ , אוֹ תם וׁש וֹ אב ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵלוֹ קח

מ הּמ רכּ בוֹ תמוֹ ציא  ׁש הן אחר , לצד  ים ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וכלּ ם א וֹ תם , וּ מׁש קה ׁש לּ מ ּט ה, ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַהּק דׁש וֹ ת

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בׁש ם, ונפקדוּ  מ)התמנּ וּ  (ישעיה  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
פק וּ די  אלּ ה כּ #, וּ מ0וּ ם יקרא. בּ ׁש ם  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְלכלּ ם

העדת. מׁש כּ ן  ◌3◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש כּ ן

מעל ּיֹותיו הרים ְֲִִֵֶַָָמׁשקה 

מעליּ וֹ תיו מ ׁש קה יג)הרים  פ ':(קד, ח "א [זוהר ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

לג :)בראשית  קד )](דף  ◌ֶ◌ְ◌ַמׁש קה(שם
ּת שׂ בּ ע  מע שׂ י# מּפ רי מעליּ וֹ תיו ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָהרים
זּ ה מה מעל יּ וֹ תיו , הרים מׁש קה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ.

ׁש כּ ת וּ בעל יּ וֹ תיו  ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  (שם)? ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
מע שׂ י# מּפ רי עליּ וֹ תיו. בּמ ים ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהמקרה
ׁש 0וֹ פע  נהר אוֹ תוֹ  ׁש ל סוֹ ד - הארץ  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִּת שׂ בּ ע
אׁש ר ּפ רי עשׂ ה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  למּט ה. ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְויוֹ צא 

נתבּ אר. והרי וגוֹ ', ב וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַזרעוֹ 

רּבֹונם לעב ֹודת ּבאים אדם  ׁשּבני  ְְֲִִֵֶַַָָָָָָּבׁשעה
האדם עב ֹודת ׁשּזֹוהי  ּובתפּלה  ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּבקרּבניהם 
האדם לעב ֹודת ּומּוכן מז ּמן זה עׂשב  ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֻוכן

ּכרא ּוי ּבתּקּונֹו ְְְִִֵַָָלהת ּתּקן

לּב המה מצמיח יד )וגוֹ 'חציר  [זוהר:(קד, ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

בראשית  פ ' יח:)ח"א  ◌ֵ◌ְ◌ַּת דׁש א](דף 
וגוֹ ' עשׂ ב  דּ ׁש א יא)הארץ  א, כּ אן (בראשית  ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

למקוֹ ם ׁש התכּ נּ סוּ  מים בּ אוֹ תם כּ ח ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִהוֹ ציאה
נסּת רת, טמירוּ ת ּת וֹ # בּ תוֹ כוֹ  וׁש וֹ פעים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
וּ צבא וֹ ת עליוֹ נים טמירים בּ תוֹ כ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ צאים
מתּק נים האמוּ נה בּ ני  אוֹ תם ׁש כּ ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים,
עבוֹ דת בּ אוֹ תּה  האמוּ נה בּ תּק וּ ן ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם

ס וֹ ד וזה קד )ר בּ וֹ נם. חציר(תהלים  מצמיח ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אלף  על ׁש רוֹ בצת בּ המה זוֹ  וגוֹ '. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַלבּ המה
חציר, אוֹ תוֹ  יוֹ ם בּ כל ל ּה  וּ מגדּ לים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהרים,
לפי  ׁש לּ יטים מלאכים אוֹ תם הזּ ה , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוחציר
ׁש ל  לּמ אכל ועוֹ מדים בּ 0ני  ׁש נּ בראוּ  ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָׁש עה
אׁש . אוֹ כלת אׁש  ׁש יּ ׁש  בּ גלל הזּ וֹ . ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ המה
האוֹ פנּ ים זה עשׂ ב  - האדם לעבוֹ דת ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְועשׂ ב
ּת וֹ # מתקנים  ׁש כּ לּ ם וּ כרוּ בים, וח יּ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָהאלּ ה
ׁש בּ ני  בּ ׁש עה  להתּת ּק ן ועוֹ מדים ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִּת ּק וּ ניהם

בּ קר רבּ וֹ נם לעבוֹ דת בּ אים בּ ניהםאדם ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
זה ועשׂ ב האדם . עבוֹ דת ׁש זּ וֹ הי ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִוּ בתפלּ ה,
להתּת ּק ן  האדם לעבוֹ דת וּ מוּ כן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְמזּמ ן
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יסעד:טוהארץ: ׁש  אנוֹ  לבב ולחם מ$מן ּפ נים להצהיל ׁש  אנוֹ  לבב ישׂ ּמ ח ויין ¨¨¤§©¦§©©§©¡§©§¦¨¦¦¨¤§¤¤§©¡¦§¨

בּ אוֹ תּה  מתּת ּק נים וּ כ ׁש הם  כּ ראוּ י. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ תּק וּ נוֹ 
מהם י וֹ צאים כּ # אחר האדם, ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲעבוֹ דת 

ׁש כּ תוּ ב לעוֹ לם, וטרף להוֹ ציא(שם)מזוֹ נוֹ ת ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
זרע, מזריע  ע שׂ ב וזהוּ  הארץ. מן ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶלחם
מזדּ ּמ ן  אלּ א  זרע , מזריע ֹלא חציר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
לתּק וּ ן  ועשׂ ב קדוֹ ׁש ה, א ׁש  ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלמאכל
כּ ל  הארץ. מן לחם להוֹ ציא זה וכל  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
את ׁש ּמ תקנים האדם  בּ ני ׁש ל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהּת ּק וּ נים
לסּפ ק  לרבּ וֹ נם ׁש עבוֹ דתם הזּ ה, הארץ ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵעשׂ ב
לעוֹ לם וּ מזוֹ נ וֹ ת טרף ארץ מאוֹ תּה  ידם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַעל
ׁש ל  מבּ רכוֹ ת אדם בּ ני  וּ להתבּ ר# ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה

◌ָ◌ְ◌ַמעלה.

וכ ּלֹו ליׂשראל ׂשמחה יראה הּמׁשיח ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻמל ְך
ּומ ּזלֹות ּכֹוכבים  עבֹודת עֹובדי  לעּמים ְֲִִִֵַַַָָָּדין

לבב ויין  טו )וגו'י שׂ ּמ ח  פ ':(קד , ח "א  [זוהר ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌

רמ.)ויחי לבׁש וֹ ](דף  בּ יּ ין  כּ בּ ס אחר  ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
דּ ין  וכלּ וֹ  שׂ מחה, מראה הזּ ה, היּ ין כּ מוֹ  -ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ִ◌

ומזלות] כוכבים  עבודת  עובדי גּ ם[לעמים  כּ # .ָ◌ַ◌
וכלּ וֹ  לישׂ ראל, שׂ מחה יראה הּמ ׁש יח , ◌.◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶמל !
וּ מזּ לוֹ ת  כּ וֹ כבים עב וֹ דת ע וֹ בדי לע ּמ ים .דּ ין ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

א)כּ תוּ ב על (בראשית מרחפת אֹלהים  ורוּ ח ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
הּמ ׁש יח, מל# ׁש ל רוּ חוֹ  זוֹ  הּמ ים , ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְּפ ני
לבוּ ׁש וֹ  רוֹ חץ הוּ א העוֹ לם  ׁש נּ ברא ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מיּ וֹ ם
אחריו, כּ תוּ ב מה ראה העליוֹ ן. ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַבּ יּ ין
זה מחלב. ׁש נּ ים וּ לבן מיּ ין עינים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַחכלילי

העליוֹ ן, התורה]יין של הּת וֹ רה[שמרוה  ׁש ל  ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
מחלב, ׁש נּ ים  וּ לבן ׁש וֹ תה. מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ רוה,
ׁש בּ כתב  ּת וֹ רה וחלב, יין הּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

כּ תוּ ב ּפ ה. ׁש בּ על  קד )ותוֹ רה ויין (תהלים ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
אנוֹ ׁש  לבב  שלי שׂ ּמ ח שממקום  משום  [למה? ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌

הפסוק] סוף  ומהו בא , הוא  להצהיל שמחה  ?ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש מן. ׁש נּ קרא מּמ ק וֹ ם ודּ אי  מ0מן, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָּפ נים
מקוֹ ם ה וּ א  חדוה, היּ ין ׁש ירת ראה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְבּ א
מה דּ ין, וסוֹ פוֹ  מּמ נּ וּ , יוֹ צאת  שׂ מחה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

ׁש ל הּט עם כּ נּ וּ ס מקוֹ ם ׁש ּס וֹ פ וֹ  מ0וּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
ולכן  העוֹ לם, נדּ וֹ ן וּ בוֹ  הוּ א, דּ ין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ַהכּ ל,
כּ # מ0וּ ם דּ ין. וסוֹ ף חדוה, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵראׁש ית
חדוה ׁש כּ ל מּמ קוֹ ם מ0מן, ּפ נים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהצהיל 

מּמ נּ וּ . ◌ֶ◌ִ◌ֵי וֹ צאת

לחםולחם  איזה יסעד, אנוֹ ׁש  אלּ אלבב  ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
סוֹ עד ואם[סומך ]לחם העוֹ לם. את ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ׁש  ֹלאּת אמר - העוֹ לם סעד לבדּ וֹ  תל וּ י בּ וֹ  ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וֹלא נמצא , ֹלא  יוֹ ם בּ לי  לילה ׁש הרי ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָכּ #,
יתּפ רד  ׁש ּמ פרידם וּ מי להפרידם. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי#

ׁש כּ תוּ ב והינ וּ  ח)מהח יּ ים, למען (דברים ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
יחיה לבדּ וֹ  הלּ חם  על  ֹלא  כּ י ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִהוֹ דיע #
ואם להפריד. צרי # ׁש ֹּלא מ0וּ ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
אנוֹ ׁש  לבב ולחם  אמר אי # דּ וד ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַֹּת אמר,
כּ ל  סעד לבדּ וֹ  בּ וֹ  תלוּ י  וֹלא הוֹ איל  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיסעד,

וא"ו העוֹ לם ולחם, הדּ בר דּ יּ וּ ק  אלּ א  ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
נמצא הכּ ל זה ועל וה', כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִהּת וֹ סף,

ראה , בּ א ֹלא כּ אחד . הּמ זוֹ ן, על  ׁש ּמ בר! מי ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌
לחם  להּמ צא וצרי! ריק, ׁש לחן על  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌.◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְיבר !

בּ ימין  יין  ׁש ל וכ וֹ ס ה-לחן הּט עםעל מה ,? ַ◌ַ◌.◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
ולחם בּ יּ מין, שׂ מאל לק0ר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
ולהיוֹ ת בּ הם, וּ להתק0ר מהם ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תבּ ר#
הּק דוֹ ׁש  ה0ם את לבר # אחד, קׁש ר ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהכּ ל
בּ ימין, ויין בּ יין, נק ׁש ר  לחם ׁש הרי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.
נתקן  וה0לחן בּ ע וֹ לם, ׁש וֹ רוֹ ת הבּ רכוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואז
ֹלא אלמלא יצחק, רבּ י אמר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.
הדּ ברים ל ׁש מע אלּ א ז וֹ  דּ ר# לנ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהזדּ ּמ נה

IIתהלים IIזוהר 
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ה וּ א נאה יהוּ דה, רבּ י  אמר  לנוּ . דּ י - ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
ּפ וֹ חד  ואני זה, כּ ל ידע  ׁש ֹּלא זה ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְלתינוֹ ק
אמר זה. מ0וּ ם בּ עוֹ לם יתק יּ ם אם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָעליו

ול ּמ ה יצחק, ׁש ּת ינוֹ ק רבּ י מ0וּ ם לוֹ , אמר ? ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
ר ׁש וּ ת ׁש אין  בּ מק וֹ ם להס ּת כּ ל יכ וֹ ל ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶזה
ׁש עד  עליו, ּפ וֹ חד  ואני בּ וֹ , להס ּת כּ ל ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
ויעניׁש וּ  ויס ּת כּ ל י ׁש גּ יח לפרקוֹ  יגּ יע ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ֹּלא
ּפ וֹ חד  איני אמר , הּת ינוֹ ק. אוֹ תוֹ  ׁש מע  ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תוֹ .
ׁש אבּ א בּ ׁש עה ׁש הרי  לע וֹ למים, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵמענׁש 
והתּפ לּ ל  אוֹ תי בּ ר # העוֹ לם , מן  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהסּת לּ ק
אמר וּ  עלי . ּת גן  אבי ׁש זּ כוּ ת וידעּת י ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָעלי ,

אבי# הוּ א וּ מי  אמר,לוֹ , יהודה]? רבי [אין ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אוֹ תוֹ  לקחוּ  הזּ קן. המנוּ נא רב ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְבּ נוֹ 
מילין. ׁש ֹלׁש ה כּ תפיהם  על א וֹ ת וֹ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהרכּ יב וּ 

ׁשּלא וחת ּום סת ּום להי ֹות צרי ְך ּיי "ן ְְִִִֶַַָָָֹּומה
להי ֹות צרי ְך ּכְך ּגם זרה לעב ֹודה ְְֲִִִֵַַַָָָָָיתנּסְך

הּתֹורה ס ֹוד  וחתּום סֹודֹותיהסתּום  וכל  ְְֶַָָָָָ

וגו'ויין  אנוֹ ׁש  לבב  טו )ישׂ ּמ ח קד, :(תהלים  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌

פנחס פ' ח "ג רט"ו:)[זוהר יין ](דף ◌ֵ◌ֶזה
סוֹ "ד . כּ חׁש בּ וֹ ן  יין, עוֹ לה ׁש כּ # ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.
ׁש ֹּלא  וחתוּ ם סתוּ ם להיוֹ ת צרי ! יּ י"ן  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַוּ מה
להיוֹ ת  צרי ! כּ ! גּ ם זרה, לעבוֹ דה  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיתנּס !
ס וֹ ד וֹ תיה, וכל הּת וֹ רה, סוֹ ד  וחתוּ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָסתוּ ם

ליראיו  רק א וֹ תם, מׁש קים לח נּ םוֹלא וֹלא . ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌
את בּ וֹ  וּ מברכים בּ יּ ין מצווֹ ת  כּ ּמ ה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִעוֹ שׂ ים
- גונים ׁש ני י ׁש  וליּ ין הוּ א. בּ רוּ # ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ּת וֹ ספת ב' והינוּ  ורחמים, דּ ין ואדם, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלבן
מצּ ד  לבן  ואד ּמ ה. לבנה ׁש וֹ ׁש נּ ה כּ מ וֹ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַבּ יּ ין.

זּ ה וּ מה שׂ מאל . מצּ ד  אדם לבבימין, ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
לוֹ מראנ וֹ ׁש  ל וֹ  היה לב לב ? ׁש יּ ׁש  אלּ א ! ֱ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌

מעשׂ ה ׁש ל אֹלהים ל"ב והם ללב , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָמסוּ ר 

כּ ל  מלּ עיני ל ' מבּ רא ׁש ית, ב ' ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְברא ׁש ית,
ל"ב ל"ב זה ׁש ני . ל"ב זהוּ  (הם)ישׂ ראל. ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌

ׁש ה וּ א לע "ב, ׁש מוֹ נה חסר ס"ד, - ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
ׁש מיני  בראׁש ית. ימי ׁש בעה הם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌3◌ְ◌ַויכ לּ וּ .

עםמהוּ  בראׁש ית ימי  ׁש בעה ה)? זה(בראשית ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌
בּ יין. בּ חׁש בּ וֹ ן ע"ב  זה אדם. ּת וֹ לדת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵספר

זּ ה מ-מן מה  ּפ נים ׁש ניםלהצהיל אלּ וּ  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ׁש ל  אר בּ עה אריה, ׁש ל ארבּ עה - ּפ נים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ר
אריה, מיכאל ׁש הם: נׁש ר , ׁש ל ארבּ עה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַׁש וֹ ר
ׁש וֹ ר, ּפ ני ארבּ ע יהו"ה. ׁש לּ וֹ  ּפ נים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
נׁש ר, ּפ ני אר בּ ע  יהו"ה. והם גּ בריאל, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהוּ א
ממנּ ים והם יהו"ה. והם נוּ ריאל , ◌ִ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְוהוּ א
ׁש ֹלׁש ת דּ רגוֹ ת אמ"ת, ּפ ח"ד  חס "ד  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַּת חת
הן  הן  האב וֹ ת רבּ וֹ תינוּ , וּ פר ׁש וּ ה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהאבוֹ ת.

ועוֹ לים לחׁש בּ וֹ ן (נקודים)הּמ רכּ בה. האוֹ רוֹ ת ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
אהי"ה יהו"ה ימֹל#, מל# מל# והם  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַיבּ "ק.

י בּ "ק. - הכּ ל ס# ֹ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲאדנ"י.

מלאכים ׁשל רּבֹוא אלף ׁשּׁשים הם ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָא ּלה 
ּברא ׁשית ׁשל הּׁשני  ּבּיֹום ׁשּנבראּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַׁשליחים 

לֹוהטת אׁש ְֵֶֶָֻוכּלם

ה'ישׂ בּ ע וּ  טז)עצי פנחס:(קד, פ ' ח "ג (דף[זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌

חיּ יא]רט"ו:) ר בּ י  מהימנא: ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרעיא
קד )ּפ תח , לבנוֹ ן (תהלים ארזי ה' עצי ישׂ בּ ע וּ  ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

למעלה כּ תוּ ב  מה נטע. י שׂ ּמ חאׁש ר  ויין ? ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
אנוֹ  לזהלבב זּ ה מה וכי  וגוֹ '. כּ #ׁש  אלּ א ? ְ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וגוֹ ' לבּ המה חציר מצמיח ׁש כּ תוּ ב  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,
דוד  בּ א חציר, לּה  ׁש יּ ׁש  לבּ המה ׁש בח וכי -ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הּק דׁש  בּ ר וּ ח -לוֹ מר חציר מצמיח אלּ א ? ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
מלאכים, ׁש ל ר בּ וֹ א אלף ׁש -ים הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵאלּ ה 
בּ ראׁש ית, ׁש ל  ה-ני  בּ יּ וֹ ם ׁש נּ בראוּ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליחים,

לוֹ הטת  אׁש  ל ּמ הוכ לּ ם חציר . הם אלּ ה . ְ◌.◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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בּ עוֹ לם,חציר זה כּ חציר  ׁש צּ וֹ מחים מ0וּ ם ? ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
כּ # ואחר כּ עת, נקצר וּ  ויוֹ ם יוֹ ם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
כּ תוּ ב  ולכן  כּ מּק דם. וח וֹ זרים ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְצוֹ מחים

לבּ המה  חציר ׁש כּ תוּ במצמיח זהוּ  יב ), (משלי ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
אלף  ו ׁש נינוּ , בּ המּת וֹ . נפׁש  צדּ יק ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵיוֹ דע
הר וּ בכל וי וֹ ם, יוֹ ם בּ כל לּה  מעלים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָהרים
ועשׂ ב  א וֹ כלת. והיא ר בּ וֹ א , ׁש 0ים י ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוהר 
נׁש מ וֹ ת אוֹ תם אלּ וּ  - האדם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַלעבדת
על  וׁש וֹ לט ׁש ר וֹ כב אדם ׁש אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים,
וּ בזכ וּ תם בּ תוֹ כ וֹ , וּ מכניסם אוֹ כל זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב אדם, מאוֹ תוֹ  הע וֹ לם כּ ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִנזּ וֹ ן

א) כּ מראה(יחזקאל  דּ מוּ ת הכּ ּס א דּ מוּ ת ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְועל 
אוֹ תוֹ  האדם, כּ תוּ ב  זה ועל וגוֹ '. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָאדם
הארץ, מן לחם להוֹ ציא כּ די  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש נּ וֹ דע ,
הּק ד וֹ ׁש ה. מהארץ לעוֹ לם מזוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
מלמעלה. ׁש 0וֹ פע עּת יק  יין זה - ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְויין
אוֹ תוֹ  ׁש ל סוֹ ד זה אנוֹ ׁש  - אנוֹ ׁש  לבב ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְישׂ ּמ ח
זה ועל  כּ מּק דם. וחזר  לשׂ יבה ׁש עלה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַנער

קג )כּ תוּ ב  ימיו.(תהלים כּ חציר  אנוֹ ׁש  ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ּפ ניםלהצהיל אוֹ תם אלּ וּ  - ּפ נים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌
וּ פנים גּ דוֹ ל וֹ ת ּפ נים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראים
ׁש מן  הבּ א, העוֹ לם מ0פע מ0מן, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְקטנּ וֹ ת.

עלי וֹ ן. קדוֹ ׁש  אנ וֹ ׁש וּ מׁש חה לבב ולחם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌
ה0חקים,יסעד ׁש ּמ זּ ילים לחם אוֹ תוֹ  - ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

סתם, צ דּ יקים ׁש ל  למאכל מן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְוטוֹ חנים
לבב  ׁש נּ קראים חילוֹ ת  לכּמ ה ׁש וֹ פע ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מ0ם

עליוֹ ן. מ0פע בּ א והכּ ל  עציאנ וֹ ׁש , י שׂ בּ ע וּ  ֱ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
ּפ נימיּ ים.ה' עליוֹ נים עצים  אוֹ תם אלּ וּ  -ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌

נטע  אׁש ר לבנוֹ ן וּ נטעםארזי נעקר וּ  ׁש הרי  , ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לארזי  ה' עצי  בּ ין מה הוּ א. בּ רוּ # ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

הדּ עתלבנוֹ ן  ועץ  החיּ ים עץ אלּ וּ  - ה' עצי ? ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌
חמ0ים אלּ וּ  - לבנוֹ ן ארזי  ורע. ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָטוֹ ב
אׁש ר ׁש נה. מאוֹ ת חמ ׁש  ׁש נּ קראים ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים

בּ צלּ ם יקנּ נ וּ , צּפ רים ׁש ם אׁש ר ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָנטע.
חילוֹ ת וכל הצּ דּ יקים, נׁש מוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמקנּ נוֹ ת
ׁש ל  בּ ּת וֹ  - חסידה מ0ם. נזּ וֹ נים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
חסד  ועשׂ ה חסיד, ׁש נּ קרא אבינוּ , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
נקראת זה בּ גלל  הע וֹ לם, בּ ני כּ ל  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִעם
עוֹ לם זר וֹ עוֹ ת  בּ ין בּ יתּה , בּ ר וֹ ׁש ים ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲחסידה.

◌ֶ◌ֶיוֹ ׁש בת.

אמר יהּודה רּבי הּוא? מקֹום ּבאיזה  עדן ְְִֵֵֶֶַַַָָָּגן
אמר י ֹוסי ר ּבי  הּוא . מערב ֹות ְְֲִֵֵַַַָָָלמעלה 
חּיים ּגנזי  ׁשם ׁשנינ ּו ׁשהרי  ה ּוא  ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָּבערב ֹות
צּדיקים ׁשל ונ ׁשמתן ו ׁשלֹום  ּברכה  ְְְְִִִִֶַָָָָָט ֹובים 

וגו'י שׂ בּ עוּ  ה' טז)עצי  חיי:(קד, פ ' ח "א  [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌

קל:)שרה בּ ארבּ ע ](דף ׁש ם, ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינוּ 
מנּט ף [בשנה]ּפ עמים העדן י וֹ ם בּ כל  בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

גּ דוֹ ל  נהר  הּט ּפ וֹ ת מאוֹ תם וי וֹ צא הגּ ן, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַעל
וּ ׁש מ וֹ נה ראׁש ים, לאר בּ עה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּמ תחלּ ק
וּ מ 0ם י וֹ ם, בּ כל מנּט ף טּפ וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְואר בּ עים

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הגּ ן . אילני  קד )שׂ בעים (תהלים ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ה' עצי מכּ אן י שׂ בּ עוּ  אמר, ּת נחוּ ם רבּ י . ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

מעל יּ וֹ תיו (שם) הרים היאמׁש קה  איזוֹ  . ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ה וּ אעליּ ה מק וֹ ם בּ איזה  ועדן עדן. זהוּ  ?? ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

הוּ א. מערבוֹ ת  למעלה אמר, יהוּ דה ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
ׁש נינוּ , ׁש הרי  הוּ א, בּ ערבוֹ ת אמר, י וֹ סי ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
וׁש לוֹ ם בּ רכה טוֹ בים ח יּ ים גּ נזי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָׁש ם
ה וּ א העליוֹ ן. והגּ נוּ ז צדּ יקים, ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מתן
ונוֹ טל  בּ ארץ גּ ן כּ נגדּ וֹ  מכ וּ ן למּט ה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵעדן

י וֹ ם. בּ כל ׁש פע ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

וגו 'י שׂ בּ עוּ  ה ' טז)עצי  פ ':(קד , ח"א  [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌

קסג .)ויצא  ראה,](דף  קד )בּ א (תהלים ְֹ◌ֵ◌
נטע  אׁש ר  לבנ וֹ ן ארזי ה' עצי  מי ישׂ בּ עוּ  . ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

הּפ סוּ ק הלּ בנוֹ ן  ונתבּ אר. ּפ ר ׁש וּ הוּ  הרי  ? ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
חסידה יקנּ נוּ  צ ּפ רים ׁש ם אׁש ר ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַהזּ ה,
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יקנּ נוּ , צּפ רים ׁש ם אׁש ר - בּ יתּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְבּ רוֹ ׁש ים
מקוֹ ם ׁש ּת י בּ איזה הן ואלּ וּ  בּ לּ בנוֹ ן. ? ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

וּ מאלּ וּ  מקוֹ מוֹ ת, בּ כּמ ה ׁש אמרנוּ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ַהצּ ּפ רים
אלּ וּ  אבל אחרוֹ ת. צּפ רים  כּ ּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנפרדוֹ ת

ׁש הוּ א לבנוֹ ן , מן ויוֹ צאת [סתום]עליוֹ נוֹ ת, ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בנוֹ ת ׁש ּת י  וּ ללבן - הדּ בר  וס וֹ ד ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

חסידה בּ יתּה ,וגוֹ '. לאה]בּ רוֹ ׁש ים [זו  ְ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
צדדי  ׁש ׁש ת עלי וֹ נים, בנים ׁש 0ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

חסידה נקרא לּמ ה ׁש נּ תבּ אר . כּ מוֹ  ?העוֹ לם, ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ׁש ה וּ א גּ ב  על  אף הזּ ה, העלי וֹ ן העוֹ לם ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
מתּפ 0ט, ׁש כּ אׁש ר זכר. ל וֹ  קוֹ ראים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְנקבה,
וּ מ0וּ ם מּמ נּ וּ . י וֹ צא האוֹ ר  וכל טוֹ ב ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ ל

י וֹ צא חסידה, חסד ,[משם]ׁש היא מּמ נּ ה ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  הראׁש וֹ ן, האוֹ ר  א)ׁש הוּ א (בראשית ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

בּ רוֹ ׁש ים זה ועל אוֹ ר. יהי  אֹלהים  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
אלּ א בּ ר וֹ ׁש ים ּת קרי  אל - בּ ר וֹ ׁש ים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵבּ יתּה .
בּ ּת חּת וֹ נים האחר העוֹ לם  ׁש הרי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְבּ רא ׁש ים,
העוֹ לם, ׁש ל הדּ ין בּ ית והיא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵבּ יתּה ,
אוֹ תם בּ כל ׁש לּ מעלה כּ מוֹ  נקרא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים

◌ֵ◌ַה0מוֹ ת.

זמּנים וי ׁש רצ ֹון ׁשּנמצא  זמּנים ּבּׁשנה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָי ׁש
זמּנים יׁש ותל ּוי . נמצא  ׁשה ּדין ְְְִִִֵֶַַַָָָָּבּׁשנה 
זמּנים וי ׁש בהם נמצא  ׁשהרצ ֹון ְְְֳִִִֵֶֶֶַָָָָָּבחדׁשים
ה ּכל על  ּותלּויים  ּדינים ׁשּנמצאים ְְֳִִִִִִֶֶַַָָֹּבחדׁשים

וגו 'י שׂ בּ עוּ  ה' טז)עצי  פ ':(קד, ח "ג [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌

מות  נ"ח.)אחרי כּ תוּ ב ](דף ראה, ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
ב ) מה(בראשית וׁש נינ וּ , מעדן. יצא ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְונהר

נהר אוֹ תוֹ  ׁש ל יוּ בל ,0מוֹ  ׁש 0מוֹ  בּ ארנוּ  ? ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
טז)ׁש כּ תוּ ב ׁש רׁש יו.(ירמיה  יׁש לּ ח י וּ בל ועל ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש מוֹ , חיּ ים סבא: המנוּ נא רב ׁש ל ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוּ בספרוֹ 
נקראים והם לעוֹ לם, חיּ ים י וֹ צאים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ 0ם
גּ דוֹ ל  עץ אוֹ תוֹ  בּ ארנוּ , והרי  הּמ ל#. ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַחיּ י

החיים. עץ  נקרא  לכּ ל מזוֹ ן יׁש  ׁש בּ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוחזק
והכּ ל  החיּ ים, בּ אוֹ תם ׁש ר ׁש יו ׁש נּ טע  ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהאילן
הוֹ ציא הנּ הר  אוֹ תוֹ  וׁש נינ וּ , נאה. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהוּ א
להׁש קוֹ ת הּמ ׁש חה, בּ ׁש מן עמּק ים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌3◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְנחלים
ׁש כּ תוּ ב  וּ נטיעוֹ ת, עצים וּ להרווֹ ת הגּ ן ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶאת

קד ) אׁש ר(תהלים לבנוֹ ן ארזי ה ' עצי  ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִישׂ בּ עוּ 
ונמׁש כיםנטע  ׁש וֹ פעים הנּ חלים ואוֹ תם . ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

בּ רית וֹ ת ואוֹ תן עּמ וּ דים, לׁש ני ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתכּ נּ סים
ויפה.(שתים) וּ ב וֹ ע"ז , יכי "ן להן ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְק וֹ ראים

וּ מ ׁש רים נחלים, אוֹ תם כּ ל  יוֹ צאים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִוּ מ0וּ ם
ׁש כּ תוּ ב  צדּ יק, ׁש נּ קראת אחת בּ דרגּ ה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם

י) עוֹ (משלי  יס וֹ ד ה וֹ לכיםוצדּ יק וכלּ ם לם. ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌
וה וּ א ים , ׁש נּ קרא מק וֹ ם לאוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתכּ נּ סים

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  החכמה. א)ים כּ ל (קהלת  ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ּת אמר ואם וגוֹ '. היּ ם אל  הלכים ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהנּ חלים
- ׁש בים וֹלא הזּ ה לּמ קוֹ ם  מגּ יעים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
הלכים ׁש הנּ חלים מקוֹ ם אל  כּ #, אחר ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָכּ תוּ ב
נהר ׁש אוֹ תוֹ  מ0וּ ם ללכת, ׁש בים הם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָׁש ם
לאיזה ׁש בים, הם לעוֹ למים. פוֹ סק ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹלא

ׁש בים הם עּמ וּ דים,מקוֹ ם  ׁש ני לאוֹ תם ? ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
למצא הזּ ה, בּ צּ דּ יק ללכת, והוֹ ד. ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵנצח

ׁש 0נינוּ , הּס וֹ ד וזהוּ  ושׂ מחה. (תהליםבּ רכ וֹ ת ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
בּ וֹ קד ) לשׂ חק יצר ּת  זה צדּ יק.לויתן זה , ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

זוֹ  מי  בּ ע ּת וֹ . אכלם לתת ישׂ בּ ר וּ ן אלי# ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌3כּ לּ ם
צדיק)?עּת וֹ  של עתו ׁש נּ קראת(זו הגּ בירה, זוֹ  ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

מחכּ ים כּ לּ ם כּ # וּ מ0וּ ם צדּ יק, ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִעּת וֹ 
מ ּמ קוֹ ם למּט ה, ׁש נּ זּ וֹ נים אלּ וּ  כּ ל  הזּ וֹ . ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָלעּת וֹ 

בּ ארנוּ , זה וסוֹ ד נזּ וֹ נים, קמה)זה כל (שם עיני ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
ׁש בּ ארנוּ . כּ מוֹ  וגוֹ ', ישׂ בּ ר וּ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאלי #

אתבּ א מב7ם  הזּ ה ׁש הכּ ל בּ ׁש עה ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
העוֹ למ וֹ ת כּ ל אז ע ּמ וֹ , וּ מתח בּ ר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִע ּת וֹ 
נמצא אז  בּ ברכוֹ ת, העוֹ למוֹ ת וכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחה
וּ כ ׁש גּ וֹ רמים וּ בּת חּת וֹ נים, בּ עלי וֹ נים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָׁש לוֹ ם
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בּ רכוֹ ת נמצאוֹ ת ֹלא ׁש 0ם הע וֹ לם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִר ׁש עי
מצּ ד  י וֹ נקת הזּ וֹ  והעת הנּ חלים , אוֹ תם ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל
וֹלא בּ עוֹ לם  דּ ינים מתע וֹ ררים אזי  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר,
העוֹ לם בּ ני  וּ כׁש רוֹ צים ׁש ל וֹ ם. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמצא
ידי  על  רק  אלּ א יכוֹ לים, ֹלא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתבּ ר#,
ׁש לּ וֹ  הכּ תר  את ׁש יּ ע וֹ רר כּ די ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ַהכּ הן,
בּ כל  ברכוֹ ת וי ּמ צאוּ  הגּ בירה, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותתבּ ר #
מ ׁש ה בּ ּק ׁש  ׁש עה בּ אוֹ תּה  ׁש נינוּ , ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת.
ל וֹ , אמר זה. דּ בר  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמלּ פני 
מי  ידי על לפני #, יׁש וּ ב וּ  העוֹ לם בּ ני ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִאם

ולי מתבּ רכים הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר  ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אוֹ מר ׁש הרי ?אּת ה אחי #, אהרן אל דּ בּ ר ! ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

וּ למּט ה. למעלה הבּ רכוֹ ת מסוּ רוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ ידוֹ 

אחי#ויּ אמר אהרן אל דּ בּ ר  מׁש ה אל ה' ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌
וגוֹ '. הּק דׁש  אל  עת בכל יבא ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְואל
הּק דוֹ ׁש  לפני זמ נּ ים י ׁש  אבּ א, ר בּ י  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ונמצא וֹ ת רצוֹ נ וֹ ת ׁש נּ מצאים הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
ׁש אין  ולפעמים בּ ּק ׁש וֹ ת, וּ לבּק ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
בּ רכ וֹ ת, מזדּ ּמ נוֹ ת ואין רצ וֹ נוֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים
בּ עוֹ לם. מתעוֹ ררים  הּק ׁש ים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְודינים

ראה, בּ א ּת לוּ י. ׁש הדּ ין בּ -נה ולפעמים י ׁש  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
בּ -נה ז  זמ נּ ים וי ׁש  רצוֹ ן , ׁש נּ מצא מנּ ים ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ חד ׁש ים  זמנּ ים יׁש  ותל וּ י. נמצא ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הדּ ין
בּ חד ׁש ים  זמנּ ים וי ׁש  בהם, נמצא ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הרצוֹ ן
יׁש  הכּ ל . על  וּ תל וּ יים דּ ינים, ◌ִ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאים
ויׁש  נמצאים, ׁש רצוֹ נוֹ ת בּ -ב וּ עוֹ ת  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְזמנּ ים
בּ עוֹ לם. נמצאים ׁש דּ ינים בּ -בוּ עוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְזמנּ ים
בּ עוֹ לם  רצ וֹ ן ׁש נּ מצא  בּ יּ מים זמנּ ים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְויׁש 

מת בּ 8ם. בּ יּ מיםוהע וֹ לם  זמנּ ים וי ׁש  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ואפלּ וּ  ונמצאים, ּת לוּ יים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הדּ ינים

כּ תוּ ב זה ועל ג )בּ ׁש עוֹ ת, לכל (קהלת ועת ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
וכתוּ ב וגוֹ '. סט )חפץ  ל#(תהלים תפלּ תי  ואני  ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌

וכתוּ ב  נח)וגוֹ '. בּ הּמ צאוֹ .(ישעיה  ה' דּ רׁש וּ  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌

י)וכתוּ ב בּ רחוֹ ק (תהלים ּת עמד ה' למה ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌
וכתוּ ב בּ צּ רה. לע ּת וֹ ת לא)ּת עלים (ירמיה ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש ה וּ א ולפעמים לי. נראה ה' ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵמרחוֹ ק
ׁש כּ תוּ ב קמה)קרוֹ ב, לכל (תהלים ה' קרוֹ ב ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

אל  עת בכל יבא ואל כּ #, מ0וּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹקראיו.
וגוֹ '.הּק דׁש  ַ◌ֶֹ◌ְ◌

ּברר הּוא ּברּוְך והּקד ֹוׁש הּכל  הצמיחה ְְִִֵֶַַַָָָָָֹהארץ
עדן  ּבגן א ֹותם  וׁשתל  מהם המעּלה ּכל  ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאת

וגו 'ישׂ בּ ע וּ  ה' טז)עצי פ ':(קד, חדש [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌

י"ז :)בראשית  רבּ וֹ תינוּ ,](דף ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
למּט ה עדן גּ ן הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ה
הכּ בוֹ ד , כּ ּס א כּ נגד  מכ וּ ן וה וּ א  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ ,
ידוּ ע  מקוֹ ם ולמדנוּ  הנּ וֹ רא. הּק רח ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָוּ פרכת,
נביא עין בּ וֹ  ׁש לטה ֹלא אׁש ר  עליו  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵיׁש 
ועדן  במראה, וֹלא במחזה ֹלא ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלראוֹ ת

ׁש כּ ת וּ ב סד )ׁש מוֹ , ראתה(ישעיה ֹלא  עין ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
מאוֹ תוֹ  ׁש מע וֹ ן, רבּ י ואמר  זוּ לת#. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱאֹלהים
ה גּ ן  אוֹ תוֹ  נזּ וֹ ן מּמ נּ וּ  ׁש לּ מעלה, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵעדן
כּ ל  מ0ם וּ מת דּ 0נים הימנּ וּ , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
הצּ מחים וכל  היבוּ לים וכל  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהאילנוֹ ת
ּפ עמים ׁש ֹלׁש  ׁש מע וֹ ן, רבּ י ואמר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ גּ ן.
מעל  ׁש לּ מּט ה עדן אוֹ תוֹ  מנּט ף י וֹ ם ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
והזּ וֹ הרים הּט וֹ בים הריח וֹ ת מכּ ל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהגּ ן
הה וּ א וּ מהריח וכּס וּ פים, והנאוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים
מ ּמ נּ וּ  נזּ וֹ ן עליו, ׁש יּ וֹ רד וההנאה ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוהכּ ּס וּ ף 
ׁש מע וֹ ן, רבּ י אמר  ולמדנוּ , העוֹ לם. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ ל
הארץ  ּת ד ׁש א הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש אמר

היבוּ ליםדּ  כּ ל  הארץ  הצמיחה מיּ ד ׁש א, ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עדן  ׁש בּ גן האילנוֹ ת וכל הדּ ׁש אים ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל
העוֹ לם. לכל הצמיחה כּ # ואחר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה,
לכל  הצמיחה הארץ יהוּ דה, רבּ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
את הצמיח  הוּ א בּ ר וּ # והּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש כּ תוּ ב זה וּ  עדן, ח)הגּ ן ב , ה'(בראשית  ויּ ּט ע ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
מ ּק דם. בּ עדן גּ ן ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱא ֹלהים

הכּ ל ,אמר  הצמיחה הארץ ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֹ
כּ ל  את בּ רר הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוה ּק דוֹ ׁש 
וּ מּמ ה עדן, בּ גן אוֹ תם וׁש תל מהם ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְ◌ַהמע לּ ה
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  נזּ וֹ נים. כּ לּ ם  מעדן ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌0ֶיּ וֹ רד

כד ) אׁש ר(תהלים לבנ וֹ ן ארזי ה' עצי ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִי שׂ בּ עוּ 
יקנּ נוּ  צּפ רים ׁש ם אׁש ר  הםנטע  מי . ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌

ׁש הּק דוֹ ׁש הצּ ּפ רים הצּ דּ יקים, הם אלּ וּ  ? ַ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
כּ צּ ּפ רים כּ נפים להם עשׂ ה הוּ א ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ #
והשׂ כּ ל , בּ מ דּ ע למעלה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתעוֹ פף 
להם, ׁש גּ נז הה וּ א  לּמ קוֹ ם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְוּ להעל וֹ תם 

בּ וֹ  ג )ׁש כּ תוּ ב סד , אֹלהים(ישעיה  ראתה ֹלא עין ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
ל וֹ . למחכּ ה יעשׂ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָזוּ לת#

ׁשּבגן  אילנֹות  א ּלּו - ארזי ה' עצי  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָי ׂשּבעּו
ֵֶעדן 

וגו'י שׂ בּ ע וּ  ה' טז)עצי  חדש:(קד, [זוהר ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌

בראשית כג :)פ' רבּ י ](דף  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ה' מּט ע ּפ נים כּ ל על אידי , בּ ר ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַיעקב
למראה. נחמד עץ כּ ל  ׁש ם ׁש נּ טע ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶהוּ א,

נטע  הארץ ואי # כּ ׁש הוֹ ציאה אלּ א ? ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ גן  בּ ּת חלּ ה הוֹ ציאה וּ פר וֹ תיה, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִאילנוֹ תיה
והּק דוֹ ׁש  הע וֹ לם, בּ כל כּ # ואחר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵעדן,
והכינוֹ  ההוּ א בּ ּמ קוֹ ם בּ חר הוּ א ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָבּ רוּ #
אוֹ תוֹ , פוֹ קד והוּ א לעוֹ לם. ׁש ם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
הנּ ׁש ּפ ע  הּט וֹ ב מא וֹ ת וֹ  בּ טוּ בוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מׁש קה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מעלה. ׁש ל קד )מעדן  (תהלים ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ארזי ה' עצי אילנוֹ תישׂ בּ עוּ  אלּ וּ  וגוֹ ', ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

עדן. ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ גן

ׁשל ּובריתֹו ּתֹורתֹו ׁשּקּבל אברהם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאלמלא
וארץ ׁשמים נתקּימּו לא  הּוא  ּבר ּוְך ְְִִֶַַַָָָָָֹה ּקדֹוׁש

ל יּ עלים הרים יח)וגו'הגּ בהים  [זוהר:(קד , ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

בראשית  פ' כב.)חדש נחמן ](דף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְורב
בּ אברהם, אלּ א בּ הבּ ראם, ּת קרי אל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר,
בּ וֹ . שׂ ם אׁש ר וּ בריתוֹ  ּת וֹ רתוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש ּק בּ ל 
ׁש ל  וּ ברית וֹ  ּת וֹ רתוֹ  ׁש ּק בּ ל  אברהם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא
ׁש מים נתקיּ מ וּ  ֹלא הוּ א, בּ רוּ # ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש נּ אמר לג )וארץ, י וֹ מם(ירמיה בריתי  ֹלא אם ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌
ו  שׂ מּת י. ֹלא וארץ  ׁש מים חּק ת  אל ולילה ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

כּ תוּ ב ׁש נינוּ , ׁש הרי זה, על קד )ּת תמּה  (תהלים ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
מחסה  סלעים  ל יּ עלים הגּ בהים ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהרים

בּ עוֹ לםלׁש פנּ ים. נבראוּ  הגּ ב וֹ הים הרים  אם ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אלּ א נברא וּ  ֹלא והּס לעים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַליּ עלים,
נברא העוֹ לם  להי וֹ ת ּת תמּה  אל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַל0פנּ ים,
מה וכל הּת וֹ רה כּ ל  ׁש ּק יּ ם אברהם, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
יצחק  רבּ י  הוּ א. בּ רוּ # מהּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌0ֶנּ צטוּ ה
זהוּ  בּ ראם, בּ ה' יהוּ דה, רבּ י בּ ׁש ם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאמר

כג )ׁש כּ תוּ ב  בּ קר בּ וֹ .(שמות ׁש מי  כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌

החׁשּבֹון  מֹונים עֹוׂשים העֹולם ְִִֶַָָֻא ּמֹות
ל ּלבנה וי ׂשראל  ְְְִֵֶֶַַָָָלּׁשמׁש

וגו'ע שׂ ה  למוֹ עדים יט)ירח ח "א:(קד, [זוהר ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌

ויחי רלו:)פ' י וֹ דוּ #](דף  אּת ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְיהוּ דה
י וֹ סי  רבּ י וגוֹ '. איבי# בּ ערף יד# ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֶֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַאחי #

קד )ּפ תח, למוֹ עדים (תהלים  ירח וגוֹ '.ע שׂ ה ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌
חדׁש ים ראׁש י  בּ וֹ  לק דּ ׁש  כּ די  ירח, ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ה
רק  מאירה הלּ בנה וּ לעוֹ למים ׁש נים. ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוראׁש י 
ֹלא - ה0מׁש  וּ כׁש 0וֹ לטת ה0מׁש , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִמן
אז  ה0מׁש , וּ כׁש ּמ תכּ נּ סת הלּ בנה, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש וֹ לטת

IIתהלים IIזוהר 
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יער: חיתוֹ  כּ ל תרמשׂ  אכלם:כאבּ וֹ  מאל וּ לבקּ ׁש  לּט רף ׁש אגים הכּ פירים ¦§Ÿ¨©§¨©©§¦¦Ÿ£¦©¨¤§©¥¥¥¨§¨
ירבּ צוּ ן:כב מעוֹ נתם ואל יאספוּ ן ה$מׁש  ולעבדתוֹ כגּת זרח לפעלוֹ  אדם יצא ¦§©©¤¤¥¨¥§¤§Ÿ¨¦§¨¥¥¨¨§¨¢§©£Ÿ̈

ערב: יהו�כדעדי מעשׂ י% רבּ וּ  הארץ�מה מלאה עשׂ ית בּ חכמה כּ לּ ם £¥¨¤¨©©£¤§Ÿ̈ª¨§¨§¨¨¦¨¨§¨¨¨¤

רק אלּ א  ללּ בנה חׁש בּ וֹ ן ואין הלּ בנה, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש וֹ לטת
הּק ד וֹ ׁש  עשׂ ה וּ ׁש ניהם  ה0מׁש . ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ תכּ נּ סת

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  להאיר, ה וּ א א)בּ רוּ # ויּ ּת ן (בראשית ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
על להאיר ה0מים  בּ רקיע א ֹלהים  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָֹאתם 
ׁש בּ ת וֹ ת, אלּ וּ  - לאתת והי וּ  וגוֹ '. ◌ָ◌ַ◌ֵֹֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ 

לא)ׁש כּ תוּ ב -(שמות וּ למוֹ עדים היא. א וֹ ת כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌
רא ׁש י  אלּ וּ  - וּ לימים טוֹ בים. ימים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵא לּ וּ 
ׁש יּ היוּ  ׁש נים. ראׁש י א לּ וּ  - וּ לׁש נים  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳחדׁש ים.
ל0מ ׁש , ח ׁש בּ וֹ ן ע וֹ שׂ ים  הע וֹ לם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌3א ּמ וֹ ת 
ר בּ י  ׁש אמר כּ מ וֹ  הוֹ ל # וזה ל לּ בנה . ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוישׂ ראל 

כּ ת וּ ב  ט)אלעזר , הג דּ לּת (ישעיה לוֹ  ה גּ וֹ י  הרבּ ית  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב ישׂ ראל , א לּ וּ  - ה גּ וֹ י  הרבּ ית  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה 7מחה .

ד )בּ הם אחד(דברים גּ וֹ י וכת וּ ב גּ דוֹ ל, גוֹ י  מי  כּ י ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ה7מחה  הגדּ ל ּת  בּ ׁש בילוֹ . - לוֹ  [ממש ]בּ ארץ. ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

י שׂ ראל. בּ ׁש ביל  בּ אוֹ ר ׁש ּמ ת גּ דּ לת  הלּ בנה זוֹ  -ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
איזה ל לּ בנה , וישׂ ראל  ל0מ ׁש , העוֹ לם  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌3א ּמ וֹ ת 

עדיף וה0מׁש מהם  למעלה, ה לּ בנה  ודּ אי ? ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ואוֹ ת וֹ  ה וּ א, הלּ בנה ּת חת  הע וֹ לם א ּמ וֹ ת  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ֶׁש ל

מזּ וֹ ה מה [הצד ]0מ ׁש  ראה מאיר . הלּ בנה ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

בּ לּ בנה, אחוּ זים ישׂ ראל  ישׂ ראל. לבין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵבּ ינם

ונאחזוּ  העליוֹ נה, בּ )מׁש  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת לׁש לוּ 

לשמש ][בו]בּ מקוֹ ם מה0מׁש [שמאיר  ׁש ּמ אירה ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  בּ וֹ , ונד בּ קים ד )העליוֹ ן  וא ּת ם(דברים ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

ה יּ וֹ ם. כּ לּ כם חיּ ים א ֹלהיכם  בּ ה' ◌ַ◌ֶ◌ְ◌3◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהדּ בקים

א ּלּו - ה ּגדלים  הּתּנינם את אלהים ְְֱִִִִִֵֶַַַַָֹו ּיברא 
ז ּוגֹו ּובת ְִַָָלויתן

יערּב וֹ  חיתוֹ  ּכ ל  כ)תרמשׂ  פ ':(קד, ח "א  [זוהר  ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

לד:)בראשית  הּת נּ ינם](דף  את אֹלהים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ ברא

נפ ׁש  כּ ל ואת  זוּ גוֹ . וּ בת לויתן אלּ וּ  - ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַה גּ דלים
ׁש היא הח יּ ה א וֹ תּה  נפ ׁש  זוֹ  - הרמ שׂ ת ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהח יּ ה
היא וּ מי העוֹ לם. צדדי לארבּ עת  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶרוֹ משׂ ת

רוֹ מ שׂ ת ׁש היא לילית.החיּ ה  זוֹ  א וֹ מר הוי ? ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
מגדּ לים ׁש ה ּמ ים - למיניהם  ה ּמ ים ׁש רצוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲא ׁש ר
ה ּמ ים מפׁש ירים ה דּ רוֹ ם , צד ׁש כּ ׁש בּ א ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָא וֹ תם .
ה וֹ לכים היּ ם  ואניּ וֹ ת הצּ דדים, לכל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ פעים 

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  קד )ועוֹ ברים, אניּ וֹ ת(תהלים ׁש ם ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ִ◌
בּ וֹ . לשׂ חק יצרּת  זה לויתן  עוֹ ףיהלּ כוּ ן כּ ל ואת ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  - למינה וּ  י)כּ נף עוֹ ף(קהלת כּ י ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌
יגּ יד כּ נפים וּ בעל הּק וֹ ל  את  יוֹ לי# ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה 0מים
וֹלא כּ נפים מ0ׁש  כּ לּ ם  אמר, יוֹ סי רבּ י  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌3◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר.
למינהוּ . כּ תוּ ב כּ # וּ מ 0וּ ם  לע וֹ למים , ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת נּ ים

למינה וּ  זּ ה  טסיםמה  ואלּ ה  ׁש לּ מעלה, ל ּמ ין ? ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
בּ ני  מעשׂ י ורוֹ אים  בּ ׁש ׁש , בּ ע וֹ לם ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מׁש וֹ טטים 
כּ תוּ ב זה ועל  למעלה, א וֹ תם וּ מעלים  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָאדם

ר בּ י (שם) וג וֹ '. ּת קלּ ל  אל מל# בּ מדּ ע# ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַגּ ם 
הרמ שׂ ת אמר, צרי#חזקיּ ה ה 0וֹ רצת ? ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ועללהיוֹ ת לילה . רוֹ מ ׁש  ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  אלּ א ! ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
כ )זה קד , יער(תהלים חיתוֹ  כּ ל תרמשׂ  ׁש כּ לּ םבּ וֹ  . ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌3◌ָ◌

וּ פוֹ תחים 0ולטת , ׁש היא בּ ׁש עה  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְׁש וֹ לטים 
הלּ ילה, חצוֹ ת  ׁש ל צדדים  בּ ׁש ֹלׁש ה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִׁש ירה
כּ תוּ ב אלּ וּ  ועל ׁש וֹ קטים , וֹלא  ׁש ירה  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מזּמ רים

לכם. דּ מי אל  ה' את  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ זכּ ירים 

ּברּוְך הּקדֹוׁש מעׂשי את  למנֹות יכ ֹול  ְֲִִֵֶַַָָָמי 
זה מ ׁשּנים  ּומחנֹות צבאֹות  ּכּמה ׁשהּנה  ְְֲִִֵֶֶַַָָֻה ּוא
אחת ּבפעם  וכּלם ח ׁשּבֹון להם  ׁשאין ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֻמּזה

וגו'מה ה ' מע שׂ י  ח "א:כד )(קד,רּב וּ  [זוהר ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ויצא קנו.)פ' קציר](דף בּ ימי ראוּ בן  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַויּ ל;
יצחק  רבּ י בּ 7דה. ד וּ דאים  ויּ מצא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִחּט ים

ואמר, קד )ּפ תח ה'(תהלים מעשׂ י ! ר בּ וּ  מה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
קנינ! הארץ מלאה  עשׂ ית בּ חכמה .כּ לּ ם  .◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

אלּ א מקוֹ מ וֹ ת. בּ כּמ ה בּ אר וּ הוּ  הזּ ה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  מעשׂ י את למנוֹ ת יכוֹ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִמי
מׁש נּ ים וּ מחנוֹ ת צבא וֹ ת  כּ ּמ ה ׁש הנּ ה ◌ִ◌3◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶהוּ א,
בּ פעם וכלּ ם  חׁש בּ וֹ ן, להם ׁש אין מזּ ה ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶזה
לכל  זיקים  ׁש ּמ וֹ ציא ּפ ּט יׁש  כּ מ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת,
ה וּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  כּ # אחת, בּ פעם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים
מזּ ה זה מׁש נּ ים וּ מחנוֹ ת מינים כּ ּמ ה ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌3◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִמוֹ ציא
בּ א אחת. בּ פעם וכלּ ם ח ׁש בּ וֹ ן, להם  ֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
העוֹ לם, נעשׂ ה  יחד וּ ברוּ ח בּ דבּ וּ ר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְראה,
כּ ל  ּפ יו וּ ברוּ ח  נעשׂ וּ  ׁש מים ה' בּ דבר ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
- ּפ יו וּ ברוּ ח הדּ בּ וּ ר. זה - ה' בּ דבר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְצבאם.
זה ונכללים הוֹ ל#, ֹלא זה בּ לי  זה הר וּ ח. ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָזוֹ 
לצּ באוֹ ת, צבאוֹ ת כּ ּמ ה מהם וי וֹ צאים זה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִעם

אחת. בּ פעם והכּ ל  לּמ חנוֹ ת, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַוּ מחנוֹ ת

לבראבּ א הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש רצה  ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
אחד , נסּת ר אוֹ ר הוֹ ציא העוֹ למוֹ ת, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאת
אוֹ תם כּ ל וּ מאירים י וֹ צאים ההוּ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּמ האוֹ ר 
יוֹ צאים האוֹ ר  וּ מאוֹ תוֹ  ׁש התגּ לּ וּ , ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָהאוֹ ר וֹ ת
וה וּ א האוֹ ר וֹ ת, ׁש אר ונע שׂ וּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתּפ 0טוּ 

העלי וֹ ן. ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהע וֹ לם

ועשׂ הועוֹ ד , הת ּפ 0ט  ה זּ ה  העלי וֹ ן הא וֹ ר ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
את ועשׂ ה מאיר, ׁש אינוֹ  אוֹ ר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌3אּמ ן,
ׁש ֹּלא א וֹ ר ׁש ה וּ א וּ מ 0וּ ם  הּת ח ּת וֹ ן. ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם 
רוֹ צה למעלה , להתק0ר רוֹ צה  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵמאיר,
נק ׁש ר ׁש לּ מ ּט ה  וּ בּק ׁש ר למּט ה . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתק 0ר
ׁש אינוֹ  ה זּ ה והא וֹ ר  ׁש לּ מעלה . בּ ּק ׁש ר ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהאיר
כּ ל את מ וֹ ציא  ׁש לּ מעלה, בּ ּק ׁש ר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵמאיר
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  רבּ ים. למינים והּמ חנוֹ ת  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַהחילוֹ ת 
וגוֹ '. עשׂ ית בּ חכמה כּ לּ ם ה' מעשׂ י# רבּ וּ  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָמה

- ּבחכמה מעׂשיו עׂשה ה ּוא ּברּוְך ְְֲַַָָָָָָָה ּקדֹוׁש
יצאּו ּכְך ואחר אֹותם וזרע יחד הּכל ְְְַַַַַַַָָָָָֹנטל

ּבזמּנֹו ואחד אחד  ְְִֶֶַָָָּכל 

וגו 'מה  ה ' מעשׂ י  כד )ר ּב וּ  פ ':(קד, ח "ג [זוהר ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

מ "ג .)תזריע רבּ י ](דף  תזריע. כּ י ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִא 0ה
ּפ תח , ה'חזקיּ ה מע שׂ י! רבּ וּ  כּ ּמ המה , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

מׁש ל  בּ עוֹ לם . הּק דוֹ ׁש  הּמ ל # מעשׂ י  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַר בּ ים
וזרע  יחד, זרעים  כּ ּמ ה בּ ידוֹ  ׁש לּ קח  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְלאדם
אחד  כּ ל  י וֹ צא כּ # ואחר אחת, בּ פעם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם
עשׂ ה הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  כּ # לבדּ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
יחד  ה כּ ל נטל  וּ בחכמה בּ חכמה, ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו
ואחד  אחד  כּ ל  יצאוּ  כּ # ואחר  א וֹ תם , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוזרע

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קד )בּ זמנּ וֹ . בּ חכמה (תהלים כּ לּ ם ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌.◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אבּ א,עשׂ ית  רבּ י  אמר ה'. מעשׂ י! רבּ וּ  ,מה  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

וכלּ ם הּק דוֹ ׁש , הּמ ל # מעשׂ י רבּ ים ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
בּ חכמה כּ לּ ם ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ חכמה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְסתוּ מים
יוֹ צאים וֹלא  בּ חכמה, כּ לוּ לים כּ לּ ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ָעשׂ ית .
כּ לּפ י  יד וּ עים  בּ ׁש בילים א לּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהח וּ צה
זהוּ  ונתּת ּק נים. הכּ ל  נע שׂ ים וּ מ0ם ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַהבּ ינה,

כד )ׁש כּ תוּ ב -(משלי  זה ועל יתכּ וֹ נן, וּ בתבוּ נה ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
בּ בינה. עשׂ ית, בּ חכמה הארץ.כּ לּ ם מלאה  3◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

הכּ ל הארץ  ׁש ּמ 0ם י שׂ ראל, כּ נסת זוֹ  - ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֹ
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  א)מתמלּ א, הנּ חלים(קהלת  כּ ל ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מוֹ ציאה ׁש היא - קנינ# וגוֹ '. היּ ם אל ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְֹהלכים
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כּ #. אחר  אלּ ה(בראשיתב )אוֹ תם ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

בּ ה' בּ הבּ ראם, והארץ ה0מים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְתוֹ לדוֹ ת
קנינ#. הארץ מלאה כּ #, מ0וּ ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ ראם .

ק ׁשרי הרּבה  ּבידיו ׁשּנֹוטל  לאיׁש ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָמׁשל 
ואחר אחד  ּבפעם א ֹותם  וז ֹורע ּביחד ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָזרעים
הּקּב"ה ּכְך ּבלב ּדֹו ואחד אחד ּכל י ֹוצא  ְְִֵֶַַַַָָָָָֻּכְך

י הּכל  ולקח  ּבחכמה מעׂשיו וזרע עׂשה חד  ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָֹ
ּבזמּנֹו ואחד  אחד ּכל  יצא ּו ּכְך ואחר ְְְִֶֶַַַָָָָָָָא ֹותם 

וגו'מה ה' מעשׂ י2 כד )ר ּב וּ  ח"ג:(קד, [זוהר ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
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עםכהקנינ%: קטנּ וֹ ת חיּ וֹ ת מסּפ ר ואין רמשׂ  ׁש ם ידים וּ רחב גּ דוֹ ל היּ ם זה ¦§¨¤¤©¨¨§©¨¨¦¨¤¤§¥¦§¨©§©¦

מב:) תורה ](דף  חזקיה זוהר  מע שׂ י 7רבי רבּ וּ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָמה
קנינ 7 הארץ  מלאה ע שׂ ית בּ חכמה כּ לּ ם ,ה' .◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

בעולם, הקדוש המלך מעשי גדולים כמה
זרעים קשרי הרבה בידיו שנוטל לאיש משל
יוצא ואח"כ אחד, בפעם  אותם  וזורע ביחד
עשה הקב "ה כך בלבדו, ואחד  אחד  כל
וזרע יחד הכל לקח  ובחכמה בחכמה, מעשיו 
בזמנו, ואחד  אחד  כל  יצאו ואח"כ אותם ,
רבו  מה  אבא א"ר עשית, בחכמה  כלם זש"כ
המלך מעשי הם  גדולים  כמה ה', מעשיך
שכתוב זה בחכמ "ה , נסתרים וכלם הקדוש,

עשית בחכמה נכלליםכלם בחכמה  כלם ,
אל יודעים בנתיבות  אלא לחוץ  יוצאים ואין
זש"כ ונתתקנו, כלם נעשים ומשם  הבינה,

כד ) בחכמה(משלי כלם  וע"ד יתכונן, ובתבונה
זו  האר"ץ, קנינך, הארץ מאלה בבינה, עשית 
מהכל, נתמלאית שמשם  ישראל, כנסת

א)כמש "כ  הים(קהלת אל הולכים  הנחלים  כל 
אח"כ, אותם מוציאה שהיא קנינך , וגו',
בהבראם, והארץ השמים תולדות אלה  זש"כ

קניניך. הארץ  מלאה  לפיכך  בראם , בה 

הקב "ה מעשי לספר יכול  מי

ה'מה מעשׂ י2 כד )ר ּב וּ  ח"א :(קד , קנ"ו.)[זוהר (דף ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

תורה] רבו זוהר  מה אמר  יצחק רבי
בכמה נתבאר זה מקרא  וגו'. ה' מעשיך 

אבל  הקב "ה מקומות, מעשי  לספר  יכול ,מי
זה מן זה  משונים ומחנות חילות  כמה שהרי 
אחד , ברגע יצאו וכלם מספר , להם שאין
ברגע  צד לכל ניצוצות המוציא  כפטיש 

מחנות אחד , מינים כמה הוציא הקב"ה כך
וכלם  מספר, להם  שאין זה מן זה משונים

אחד יחד בזמן וברוח בדבור  וראה בוא ,
נעשו  שמים ה ' בדבר  שכתוב העולם, נברא
דבור, זה ה' בדבר צבאם, כל פיו וברוח
הולך , אינו זה בלא זה  רוח, זה פיו וברוח
לחילות חילות כמה מהם ויצא בזה זה נכלל 
בוא אחד, בזמן והכל למחנות, ומחנות
העולם, לבורא הקב"ה רצה כאשר וראה

אחד  נסתר  מאור  ההואקמהוציא המאור ומן
הנגלים, מאורות אותן כל ומאירים יוצאים
שאר ונעשו ונתפשטו יצאו המאור ומאותו

ע  והוא ועוד המאורות, העליון, ולם
אומנות ועשה העליון מאור אותו התפשט

מאיר שאינו התחתון,קמאמאור  עולם ועשה
נצרך  מאיר  שאינו מאור  שהוא ולפי 
להתקשר ונצרך למעלה להתקשר

נתקשרקמבלמטה שלמטה ובהתקשרות 
וזה שלמעלה , בהתקשרות נואר  להיות
שלמעלה בהתקשרות מאיר שאינו המאור
הרבה של והמחנות החילות כל  הוציא

וגו' ה' מעשיך רבו  מה זש"כ וכל קמגמינים ,

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

הספירותקמ. שאר  נשתלשלו וממנה הבינה, זו 
השפע: הארת להן תבא וממנה הנגלים, מאורות

לבנה:קמא . בחי' המלכות  ההתקשרותקמב.זו
השפע, לקבלת התפארת עם היינו  דלעילא
לקבל  הדור  צדיקי עם  היינו שלמטה וההתקשרות

שעי"ז ומצות תפלה תורה הקדושה עבודתם 
שלמעלה: להתקשרות זה קמג.תתעלה פי  ועל

הבריאה  שהתחלת עשית, בחכמה  כלם יתבאר 
בחכמה  הבריאה וגמר העליונה  בחכמה היתה

המלכות: שהיא זעירא 
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קטן  דבר  לך ואין למעלה, גם כן שבארץ  מה 
עליון  אחר בדבר  תולה שאינו הזה בעולם 
כאשר זה ובשביל למעלה, עליו  שנפקד 
שנפקד  אותו נתעורר למטה הדבר נתעורר 

בזה. זה נאחז שהכל כיון  למעלה, עליו

ׁשנים הם אּלּו - ּגד ֹול ֹות עם  קטּנֹות ְְְִֵֵֵַַח ּיֹות
בהם ׁשּנמצאּו יעקב ּבני  ׁשבטים ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹעׂשר
ארי ואחד  זאב ואחד אּילה  אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבׁשלמ ּות

טלה ְֶֶָָואחד 

ידיםזה וּ רחב גּ דוֹ ל כה)ה יּ ם ח "א:(קד, [זוהר ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ויחי  רלה :)פ ' כּ תוּ ב](דף  ראה, קד )בּ א (תהלים  ְֹ◌ֵ◌ָ◌
ואין  רמשׂ  ׁש ם  ידים וּ רחב גּ דוֹ ל היּ ם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶזה

גּ ד וֹ לוֹ ת  עם קטנּ וֹ ת חיּ וֹ ת היּ םמסּפ ר  זה . ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
יעקב, על ׁש עוֹ מדת  ה0כינה זוֹ  - ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָגּ דוֹ ל
- ידים וּ רחב מהעוֹ לם. להסּת לּ ק ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש רצה
וּ מצטמצם ונ ׁש לם מתמ לּ א העוֹ לם כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
מלאכים ׁש כּ ּמ ה  - מסּפ ר  ואין רמשׂ  ׁש ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָׁש ם.
קט נּ וֹ ת חיּ וֹ ת ׁש ם. נמצאוּ  וּ קד וֹ ׁש ים ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
ׁש בטים, עשׂ ר ׁש נים הם אלּ וּ  - גּ ד וֹ לוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִעם
אחד  בּ ׁש למוּ ת, בהם ׁש נּ מצאוּ  יעקב  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני

וא ארי, ואחד זאב , ואחד טלה.איּ לה, חד ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
אחד , וטלה אחד, אריה יצחק, רבּ י  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
להּמ צא כּ לּ ם, וכן גּ די, ואחד זאב, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 

גּ דוֹ ל וֹ ת. עם קטנּ וֹ ת  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַחיּ וֹ ת

ּכּדּור ּכמֹו ּבעּגּול מת ּגלּגל  הּיּׁשּוב  ְְְְִִִֵַַַָּכל

וגו'זה  ידים  וּ רחב גּ דוֹ ל כה)היּ ם [זוהר:(קד , ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ויקרא פ' ט:)ח"ג  רב](דף ׁש ל  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוּ בספר וֹ 
היּ -וּ ב כּ ל  ׁש הרי י וֹ תר , ּפ רׁש  סבא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהמנוּ נא
וא לּ וּ  למ ּט ה אלּ ה  כּ דּ וּ ר, כּ מוֹ  בּ עגּ וּ ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתגּ לגּ ל
בּ מראיהן  מ ׁש נּ וֹ ת בּ ר יּ וֹ ת  אוֹ תן וכל  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌.◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
וּ מקוֹ ם, מקוֹ ם כּ ל  כּ פי האויר  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִמ-נּ וּ י

אדם. בּ ני  ׁש אר  כּ מוֹ  בּ קיּ וּ מן ולכן ועוֹ מד וֹ ת  ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
חׁש וּ # לאלּ ה  כּ ׁש ּמ איר  בּ יּ 0וּ ב, מקוֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵיׁש 
מקוֹ ם ויׁש  לילה. וּ לא לּ ה יוֹ ם לאלּ ה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְלאלּ ה,
לׁש עה ּפ רט לילה בּ וֹ  נמצא וֹלא יוֹ ם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌3◌ֶׁש כּ לּ וֹ 
הּק דמוֹ נים, בּ ספרי  ׁש אמר  וזה קטנּ ה. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת
ׁש כּ # הוּ א. כּ # הראׁש וֹ ן אדם ׁש ל ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוּ בספרוֹ 

קלט )כּ תוּ ב, נוֹ רא וֹ ת(תהלים כּ י על אוֹ ד # ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
וכתוּ ב מעשׂ י#. נפלאים קד )נפליתי  מה (שם ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ה' מעשׂ י! זהרבּ וּ  וסוֹ ד יפה. הכּ ל ולכן . ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
למחלּ קי  וֹלא החכמה, לבעלי  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמסר 
ׁש ל  עמק  סוֹ ד  ׁש הוּ א מ0וּ ם ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְתח וּ מים,

בר יּ וֹ ת הּת וֹ רה. כּ ּמ ה בּ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ יּ ם, יׁש  כן כּ מוֹ  ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מזּ וֹ  זוֹ  ׁש כּ תוּ במׁש נּ וֹ ת זהוּ  כה). היּ ם (קד , זה ְ◌.◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

חיּ וֹ ת  מס ּפ ר  ואין רמשׂ  ׁש ם ידים וּ רחב  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָגּ ד וֹ ל 
לויתן  יהלּ כוּ ן  אניּ וֹ ת ׁש ם גּ דלוֹ ת עם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְקטנּ וֹ ת

בּ זה זה ּת לוּ י  והכּ ל בזה)וגוֹ '. זה והכּ ל (ומתקשר  , ְ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֹ
ׁש וֹ לט אין העוֹ למוֹ ת וּ בכל ׁש לּ מעלה . ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

אדם, רק  מעליו.בּ כּ ל, הוּ א בּ רוּ # והּק ד וֹ ׁש  ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ה גּ ד וֹ ל,ר ּב י ליּ ם ּפ רׁש  סבא  נה וֹ ראי ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
א וֹ תם כּ ל ונאבדוּ  היּ ם, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתרעׁש 
וירד נס, ל וֹ  והתרח ׁש  בּס פינה , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הי וּ 
היּ ם תחת ויצא היּ ם , ללב ידוּ עים  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש בילים 
כּ לּ ן  הבּ ריּ וֹ ת מא וֹ תן וראה אחד, ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְלי 0וּ ב
מה ידע וֹלא ּת פלּ ה , מתּפ ללים והיוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְקט נּ וֹ ת,
אמר, ועלה. נס  לוֹ  התרח ׁש  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְא וֹ מרים.
בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ה צּ דּ יקים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַא ׁש ריהם
א וֹ י  העליוֹ נים . הּס וֹ דוֹ ת נס ּת רי ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ דעים 
וֹלא דּ בריהם על ׁש חוֹ לקים ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תם 
רב לבית בּ א כּ ׁש היה  י וֹ ם , מא וֹ תוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַמאמינים.
לוֹ , אמרוּ  בּ וֹ כה . היה  ּת וֹ רה , דּ בר ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוא וֹ מרים

בּ וֹ כה א ּת ה  מ 0וּ םל ּמ ה  להם , אמר  ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
וּ פוֹ חד חכמים, דּ ברי  אמוּ נת על  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש עברּת י

העוֹ לם. א וֹ תוֹ  ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵמה דּ ין

IIתהלים IIזוהר 
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לשׂ חקכוגּ דלוֹ ת: יצרּת  זה לויתן יהלּ כוּ ן אניּ וֹ ת ישׂ בּ רוּ ןכזבּ וֹ :ׁש ם אלי% כּ לּ ם §Ÿ¨¢¦§©¥¦§¨¨¤¨©§¨§©¤ª¨¥¤§©¥

ּכּנרת וים הּגּוף ׁשל הּימין ׁשֹוק היה ְְִִֶֶֶַַָָָָזבּולּון
הּתכלת ׁשל  הח ּלז ֹון נמצא  ּומּכאן ּבג ֹורלֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה

וגו 'זה  ידים וּ רחב גּ דוֹ ל  כה)היּ ם ח "ב :(קד, [זוהר  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

בשלח  מ "ח:)פ ' הּמ חנוֹ ת](דף  כּ ל ראה , ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
אח וּ זים כּ לּ ם ה ּמ רכּ בוֹ ת, א וֹ תן וכל  ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 
עלי וֹ נים אלּ ה בּ דרגוֹ ת. דּ רגוֹ ת בּ אלּ ה, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵא לּ ה
וכל עליהם, ה ּק דׁש  וח יּ וֹ ת תח ּת וֹ נים , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְוא לּ ה
ּת חת נוֹ סעים כּ לּ ם וה ּמ חנוֹ ת , ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהאוּ כל וּ סים
חוֹ נים. מאמרּה  ועל נוֹ סעים  מאמרּה  על ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָידיה.

החיּ ה  הקדושה)וזוֹ הי הח יּ וֹ ת(העליונה ׁש אר ׁש כּ ל  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
וה ׁש ּת לׁש לוּ  בּ ּה , בּ ׁש בילּה (ונתקנו)אח וּ זוֹ ת ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לח יּ וֹ ת  חיּ וֹ ת  יורדות)כּ ּמ ה ואלו יורדות .(אלו  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
העלי וֹ נים וכל בּ דרג וֹ ת , דּ רגוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְונאחזוֹ ת
ׁש כּ תוּ ב זה וּ  בּ יּ ם . ו ׁש טים  ה וֹ לכים ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּת חּת וֹ נים

כה) קד , רמשׂ (תהלים ׁש ם ידים וּ רחב גּ דוֹ ל היּ ם ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶזה 
מסּפ ר כּ לואין  גּ לּ יו, את ה יּ ם וּ כׁש ּמ עלה וג וֹ '. ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ורוּ ח  זעף, ונמצא וי וֹ רד וֹ ת, עוֹ ל וֹ ת  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָהאניּ וֹ ת
מתּפ זּ רים ה יּ ם  וּ דגי בּ חזק, עליו ה וֹ לכת  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָק ׁש ה 
א לּ ה ל ּמ ערב, וא לּ ה  ל ּמ זרח  א לּ ה צד , ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְלכל
העוֹ לם בּ ני אוֹ תם  וכל ל דּ רוֹ ם. ואלּ ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַל צּ פוֹ ן

א וֹ תםׁש רוֹ אים ל וֹ קחים עליהם, הרׁש ם את ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
העפר. בּ מערוֹ ת  אוֹ תם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ בוֹ לעים 

עוֹ לוֹ תוכל וֹלא  מּמ קוֹ מם, נוֹ סעוֹ ת ֹלא האניּ וֹ ת ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
מנהיג  ׁש בּ א ׁש עה לא וֹ תּה  ּפ רט ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְויוֹ רדוֹ ת,
זעף  ׁש ל רוּ ח לה ׁש לים ויוֹ צא היּ ם ׁש ל ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד
מרגזוֹ , ׁש וֹ כ# היּ ם, על עוֹ לה ׁש זּ ה כּ יון ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהיּ ם .
בּ דר# הוֹ לכ וֹ ת האניּ וֹ ת  כּ ל ואז  מנוּ חה. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונמצאת
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ולשׂ מאל. לימין סוֹ טוֹ ת וֹלא ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָיׁש ר,

בּ וֹ  לשׂ חק יצרּת  זה לויתן יהלּ כוּ ן אניּ וֹ ת זהׁש ם . ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
וכל למקוֹ מם, מתכּ נּ סים היּ ם דּ גי וכל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַדּ וקא .
ה7דה וחיּ וֹ ת עליה, שׂ מחוֹ ת  החיּ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תן

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  שׂ מחוֹ ת. מ )העליוֹ נוֹ ת וכל(איוב ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
כּ מוֹ  ראה , בּ א ׁש ם. ישׂ חקוּ  ה7דה ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַחיּ ת
בּ יּ ם. יׁש  ׁש לּ מּט ה כּ מוֹ  למּט ה, יׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
כּ גוֹ ן העליוֹ ן . בּ יּ ם למעלה  יׁש  ׁש לּ מעלה ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
בּ יּ ם יׁש  ׁש לּ מּט ה כּ גוֹ ן  למּט ה. יׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
התעוֹ ררנוּ  הרי ה יּ ם, אוֹ תוֹ  ׁש ל  הגּ וּ ף ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּת חּת וֹ ן.
ו7ערוֹ ת וּ זרוֹ עוֹ ת ראׁש  ורחב, אר# ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַֹ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַלחברינוּ ,
בׁש מוֹ . נקרא והכּ ל  ׁש צּ רי#, כּ מוֹ  הכּ ל ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַהגּ וּ ף,
ׁש ל הרא ׁש  גּ ם כּ # ׁש לּ מּט ה, ליּ ם למּט ה זה ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כמ וֹ 

כּ תוּ ב ה יּ ם. וגוּ ף היּ ם  וּ זרוֹ עוֹ ת מט )היּ ם (בראשית ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
היה אחד ים והרי יׁש כּ ן. יּמ ים לחוֹ ף ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌3◌ְזבוּ לן

יּמ ים לחוֹ ף זּ ה מה אלּ א ודּ איבּ גוֹ רלוֹ , ? ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌
על וירכת וֹ  עליוֹ ן. בּ סוֹ ד החברים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארוּ ה

כּ נּ אמר א)צידן, זבוּ לוּ ן(שמות יעקב. יר# יצאי ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌
היה כּ נּ רת  וים הגּ וּ ף, ׁש ל היּ מין  ׁש וֹ ק ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהיה 

הּת כלת. ׁש ל החלּ זוֹ ן נמצא וּ מכּ אן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ גוֹ רל וֹ ,

ה ּׁשבעה מאֹותם  למעלה  נס ּתר  עלי ֹון רקיע ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָיׁש
לכּלם ּומאיר  ׁשּמנהיגם  הרקיע  ה ּוא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻוזה

יה לּ כוּ ן ׁש ם  כו )אניּ וֹ ת לך :(קד , פ' ח"א  [זוהר ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

פו.)לך  עליוֹ ן ](דף רקיע י ׁש  ראה, ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹבּ א
ה וּ א וזה ה0בעה, מאוֹ תם למעלה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנסּת ר
אינוֹ  וזה לכלּ ם, וּ מאיר ׁש ּמ נהיגם ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע
מ0וּ ם ידוּ עה, ׁש ֹּלא בּ ׁש אלה ועוֹ מד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָנוֹ דע,
עליו. ּת מהים  וכלּ ם ועמק , נסּת ר ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
ׁש ּפ ר ׁש וּ ה כּ מ וֹ  מ"י , נקרא כּ # ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם

לח)ׁש כּ תוּ ב הּק רח,(איוב  יצא מי מבּ טן ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌
על  ׁש עוֹ מד  העליוֹ ן הרקיע הוּ א וזה ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְונאמר .

ׁש  רקיע למ ּט ה וי ׁש  ה0בעה. אוֹ תם  ה וּ אכּ ל ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
ׁש ה וּ א וּ מ0וּ ם מאיר. וֹלא מכּ לּ ם ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ַּת ח ּת וֹ ן
ׁש עליהם הרקיע אוֹ תוֹ  מאיר , ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַּת ח ּת וֹ ן 
ה וּ א הלּ ל וּ  האוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת י עּמ וֹ , ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ ר 
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בּ עּת וֹ : אכלם טוֹ ב:כחלתת ישׂ בּ עוּ ן יד% ּת פּת ח ילקטוּ ן להם ּת סּת ירכטּת ּת ן ¨¥¨§¨§¦¦¥¨¤¦§Ÿ¦§©¨§¦§§©§¦
יׁש וּ בוּ ן: עפרם ואל יגועוּ ן רוּ חם ּת סף יבּ הלוּ ן יבּ ראוּ ןל ּפ ני% רוּ ח% ּת ׁש לּ ח ¨¤¦¨¥Ÿ¥¨¦§¨§¤£¨¨§§©©£¦¨¥

הרקיע  ׁש א וֹ ת וֹ  ים, ונקרא בּ תוֹ כ וֹ , ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְכּ וֹ ללם
אוֹ תם ׁש כּ ל מ0וּ ם מ"י. ׁש נּ קרא  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן
ונכנסים נחלים נעשׂ ים האחרים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרקיעים 
פר וֹ ת ועוֹ שׂ ה העליוֹ ן, היּ ם הוּ א ואז ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵאליו,

דּ וד אמר זה ועל למיניהם. קד )ודגים (תהלים ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ואין  רמשׂ  ׁש ם  ידים וּ רחב גּ דוֹ ל היּ ם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶזה

גּ דלוֹ ת  עם קטנּ וֹ ת ח יּ וֹ ת .מסּפ ר ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ

ּבֹו לׂשחק יצרּת זה  ְְְִֶֶַַָָָָלויתן

יה לּ כוּ ןׁש ם  כו )אניּ וֹ ת בשלח:(קד, פ' ח "ב [זוהר ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

נ:) כּ תוּ ב ](דף  אמר , יהוּ דה קד )רבּ י (תהלים  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ וֹ . ל שׂ חק יצר ּת  זה לויתן  יהלּ כוּ ן  אניּ וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָׁש ם
ׁש ה וֹ לכים היּ ם בּ אוֹ תוֹ  - יהלּ כ וּ ן אניּ וֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ָׁש ם
דּ רגּ ה, בּ א וֹ תּה  להתחבּ ר ׁש בּ אים  עד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוׁש טים
רבּ י  בּ וֹ . לשׂ חק יצרּת  זה לויתן כּ תוּ ב ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאז
זוּ וּ ג יׁש  יוֹ תר, למעלה למעלה אמר, ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
לעוֹ למים. נפרד ו ֹלא בּ חביב וּ ת ׁש 0וֹ רה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר

זוּ וּ ג לאוֹ תוֹ  ז וֹ כה מי יהוּ דה, ר בּ י  אמראמר  ? ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
דּ וקא הבּ א. לעוֹ לם חלק לוֹ  ׁש יּ ׁש  מי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִלוֹ ,
למדנוּ , מכּ אן והרי לוֹ , אמר  הבּ א. ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
ל וֹ , אמר בּ וֹ , לשׂ חק יצר ּת  זה לויתן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

ׁש כּ תוּ ב למדנוּ , מכּ אן יצר ּת והרי  זה לויתן  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ וֹ  הםלשׂ חק וזּ את וזה זה , ׁש אמר מׁש מע , ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌

אמרּת ם, יפה ׁש ניכם אבּ א , ר בּ י אמר ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְידוּ עים.
עתיד  והכּ ל יפה, דּ וקא יהוּ דה ר בּ י ׁש ל ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְוזה
לצּ דּ יקים. בּ הם להתענּ ג הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב  נח)זהוּ  ה'.(ישעיה  על ּת תענּ ג אז ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

אדם  ל ׁשּום רעה עֹוׂשה ה ּקּב"ה  ׁשאין ְִֵֶֶַָָָָָָָמּכאן
מאליו ּכלה ה ּוא - ּבֹו מׁשּגיח ּכׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָא ּלא
יגועּון' ר ּוחם ּתסף יּבהלּון ּפניְך 'ּתסּתיר ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשּכתּוב

יּב הל וּ ן ּת סּת יר  כט)וג וֹ 'ּפ ני   [זוהר:(קד , ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

וירא  פ ' קיח:)ח "א  ֹלא](דף אמר, י וֹ חנן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַר בּ י 
כּ דוד  ה זּ ה  הדּ בר  את ׁש ּפ ר ׁש  מי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָראינוּ 

ׁש אמר  כט )ה ּמ ל # קד, ּפ ני!(תהלים ּת סּת יר ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ה וּ איבּ הלוּ ן  בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש אין מ כּ אן וגוֹ '. ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כּ ׁש אינוֹ  אלּ א  אדם, לׁש וּ ם רעה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶעוֹ שׂ ה
ׁש כּ תוּ ב  מאליו, כּ לה הוּ א - בּ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמׁש גּ יח
יגועוּ ן  רוּ חם ּת סף י בּ הלוּ ן ּפ ני # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַּת סּת יר

כּ # ואחר יבּ ראוּ ן (שם)וגוֹ ', ר וּ ח! ּת ׁש לּ ח ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
כּ # ואחר  לעוֹ לם (שם)וגוֹ ', ה' כב וֹ ד  יהי  ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

בּ מעשׂ יו  ה ' בּ עוֹ לם,ישׂ מח ה7חוֹ ק ואזי . ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קכו)ׁש כּ תוּ ב  ּפ ינוּ (שם שׂ ח וֹ ק  יּמ לא אז ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

שׂ רה וּת אמר ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ר נּ ה. ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוּ לׁש וֹ ננ וּ 
בּ יׁש וּ עתוֹ . לשׂ מח אֹלהים, לי  עשׂ ה ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְצחק

לרא ֹות רׁשּות  לֹו נּתנה מת ׁשאדם ְְְְִִֵֶָָָָָּבׁשעה
העֹולם מאֹותֹו וחבריו  קרֹוביו אצלֹו ְְְֲֵֵֶֶַָָָָורֹואה 

להם ְֶָָונֹודע

וגו 'ּת סף  יגוע וּ ן כט)רוּ חם פ ':(קד, ח "א  [זוהר ֵֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ריח:)ויחי ׁש דּ ין ](דף  בּ ׁש עה כּ אן, ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאף
מי  ואין לוֹ , וקוֹ רא מתחיל  יתעוֹ רר, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
ׁש 0וֹ כב. איׁש  לאוֹ תוֹ  ּפ רט בּ זה, ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ דע
ׁש רוּ י  והדּ ין ׁש וֹ כב ׁש האי ׁש  בּ ׁש עה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש 0נינוּ ,
בּ וֹ  מּת וֹ ספת הזּ ה, מהעוֹ לם להוֹ ציא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעליו
וכיון  בּ ימיו , היה 0ֹּלא מה  עליוֹ נה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַר וּ ח
0ֹּלא מה רוֹ אה בּ וֹ , ונדבּ קת עליו ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש 0וֹ רה
אוֹ תּה  בּ וֹ  ׁש הּת וֹ ספה מ0וּ ם  בּ ימיו, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָזכה
יוֹ צא אז ור וֹ אה, בּ וֹ  וּ כׁש ּמ ּת וֹ ספת ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָהר וּ ח.

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  הזּ ה. רוּ חם (שם)מהעוֹ לם ּת סף  ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌
י ׁש וּ בוּ ן  עפרם ואל כּ תוּ ב יגועוּ ן  אז (שמות. ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ֹלאלג ) בּ חיּ יהם וחי . האדם יראני ֹלא ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִכּ י

IIתהלים IIזוהר 
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זוֹ כים. בּ מיתתם בּ ׁש עה זוֹ כים , למדנוּ , ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ורוֹ אה  לראוֹ ת , רׁש וּ ת ל וֹ  נ ּת נה מת, ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם
ונוֹ דע  העוֹ לם, מאוֹ תוֹ  וחבריו  קרוֹ ביו ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶאצלוֹ 
ׁש היוּ  כּ מוֹ  בּ דמ יּ וֹ תיהם חקוּ קים וכ לּ ם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌.◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌.◌ְ◌ֶ◌ָלהם ,

הזּ ה. כּ לּ םבּ עוֹ לם האיׁש , אוֹ תוֹ  צדּ יק אם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌3◌ָ◌
ׁש לוֹ ם. ל וֹ  וּ מק דּ ימים לפניו  ואם שׂ מחים ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌

אליו  נוֹ דעים ֹלא צדּ יק, לאוֹ תםאינוֹ  ּפ רט . ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יוֹ ם בּ כל אוֹ תם ׁש ּט וֹ רדים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים
בּ וי  וּ פוֹ תחים עצוּ בים וכלּ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַבּ גּ יהנּ ם,
אוֹ תם ור וֹ אה עיניו וּ מרים בּ וי , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ מסיּ מים 
ּפ וֹ תח הוּ א כּ # אף מהאׁש . ׁש עוֹ לה גץ  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ מוֹ 

למדנוּ , נ וי . ׁש יּ וֹ צאת האדם,בּ ׁש עה ׁש מת ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
עוֹ לם  ׁש בּ אוֹ ת וֹ  וחבריו קרוֹ ביו כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְהוֹ לכים

נׁש מתוֹ  העדּ וּ ן ,עם מקוֹ ם לוֹ  וּ מראים  ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
את  רוֹ אה צדּ יק, הוּ א אם הענׁש . ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְוּ מקוֹ ם

בּ עדּ וּ ן מקוֹ מוֹ  וּ מתע דּ ן וי וֹ ׁש ב ועוֹ לה , ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
צדּ יק, אינוֹ  ואם עוֹ לם. אוֹ ת וֹ  ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן
עד  הזּ ה בּ עוֹ לם נׁש מה אוֹ תּה  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנׁש ארת
כּ ּמ ה ׁש נּ טמן, כּ יון בּ ּק רקע . הגּ וּ ף ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ טמן
ׁש ּמ גּ יע  עד בּ וֹ  אוֹ חזים  החּק ים ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌3◌ַ◌ֵ◌ְׁש וֹ מרי 
ׁש ל  ׁש לּ וֹ  בּ ּמ ד וֹ ר  אוֹ תוֹ  וּ מכניסים ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלדוּ מ"ה,

ֹ◌ִ◌ֵ◌ַה גּ יהנּ ם.

ׁשּיּׁשארּו א ֹותם  אׁשרי  - ה ּגא ּולה זמן ְְְְֲִֵֶַַַָָָּבא ֹותֹו
ּבעֹולם י ּׁשארּו לא  ראה  ּבא  הם? ּומי ְֲִִֵֵָָָָָֹּבעֹולם
ּברית א ֹות ׁשּקּבלּו מה ּולים א ֹותם  ְְְִִִֶַָרק 

ַָהּקדֹוׁש

לעוֹ לם יהי  ה' לא)כבוֹ ד פ ':(קד , ח "ב  [זוהר ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

נ"ז :)בשלח  זוֹ ](דף  ׁש ירה ראה, ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש יּ בא הזּ מן  ועל זמן אוֹ תוֹ  על ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרה
הּמ ׁש יח, מל# ׁש יּ תעוֹ רר  בּ יּ מים ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶלעתיד,
כתב  ֹלא אוֹ יב. ּת רעץ ה' ימינ# ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

בּ ּת חלּ ה כּ ת וּ ב מה ּת רעץ . אלּ א ?רעצּת , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ב ) אוֹ יב.(איכה מּפ ני ימינוֹ  אחוֹ ר ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵהׁש יב

לבא. לעתיד  אוֹ יב ּת רעץ היא זמן ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
כתוּ ב  ֹלא - קמי# ּת הרס הוּ א. כּ # ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
יאכלמ וֹ  חרנ# ּת ׁש לּ ח  ּת הרס. אלּ א ◌ֵ◌ְֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהרסּת ,
נאדּ רי  ה' ימינ# לבא . לעתיד  ה כּ ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ַכּ ּק ׁש .
ה' ימינ# הזּ ה. בּ עוֹ לם הזּ ה, בּ זּ מן - ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ַבּ כּ ח
וּ ברב  הּמ ׁש יח. מל# בּ זמן - אוֹ יב ֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִּת רעץ 
וּ מגוֹ ג. גּ וֹ ג לביאת - קמי # ּת הרס ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְגּ אנ#
לתחיּ ת - כּ ּק ׁש  יאכלמוֹ  חרנ# ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְּת ׁש לּ ח

ׁש כּ תוּ ב יב )הּמ תים, מ יּ ׁש ני (דניאל ורבּ ים ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
ואלּ ה עוֹ לם לחיּ י  אלּ ה יקיצוּ  עפר  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַאדמת

עוֹ לם. וּ לדראוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַלחרפוֹ ת

אׁש רי בּ א וֹ תוֹ  ׁש מעוֹ ן, רבּ י אמר זמן, ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הם וּ מי  בּ ע וֹ לם. ׁש יּ 0אר וּ  ?אוֹ תם ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

אוֹ תם רק  בּ עוֹ לם י0ארוּ  ֹלא  ראה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ א
הּק ד וֹ ׁש , בּ רית אוֹ ת ׁש ּק בּ לוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְמה וּ לים,
חלקים, ׁש ני  בּ א וֹ תם הּק ד וֹ ׁש  לבּ רית ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונכנס וּ 
הבּ רית אוֹ תוֹ  את ׁש וֹ מר והוּ א ׁש בּ ארנוּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

מכנ  הםוֹלא  אלּ ה צרי#. ׁש ֹּלא למקוֹ ם יס וֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌
לנוּ  מנּ ין עוֹ לם. לחיּ י וי כּ תבוּ  ?י0ארוּ  ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ד )ׁש כּ תוּ ב בּ ציּ וֹ ן (ישעיה הנּ ׁש אר  והיה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
כּ ל  לוֹ  יאמר  קדוֹ ׁש  בּ יר וּ ׁש לם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהנּ וֹ תר 
הנּ ׁש אר מׁש מע בּ ירוּ ׁש לם. לחיּ ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַהכּ תוּ ב
ׁש נּ ּמ וֹ ל , מי ׁש כּ ל בּ ירוּ ׁש לם, והנּ וֹ תר  ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ ציּ וֹ ן
ׁש וֹ מר ואם נכנס . הלּ לוּ  הדּ רגוֹ ת ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ּת י
כּ תוּ ב  עליו בּ וֹ , וי זּ הר  כּ ראוּ י  בּ רית ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
אלּ וּ  בּ ירוּ ׁש לם. והנּ וֹ תר בּ ציּ וֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ ׁש אר 
הּק דוֹ ׁש  עתיד וּ בהם  זמן, לאוֹ תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִי0ארוּ 
בּ הם. ולשׂ מח העוֹ לם את לחדּ ׁש  הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #

כּ תוּ ב, זמן אוֹ תוֹ  קד )על ה'(תהלים כבוֹ ד יהי ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌
בּ מעשׂ יו  ה ' ישׂ מח  .לעוֹ לם ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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הּדבר א ֹותֹו הֹוציאה הארץ  האדם ְִִֶַַָָָָָָָָּבריאת 
ׁשּיּתן  עד ועמדה, לעׂשֹות  לּה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָה ּמס ּפיק 
לא ּולפיכְך לתת ּבידֹו ׁשּיׁש הּכח ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹה ּקּב"ה

כן  ויהי מּיד ְֱִִֵֶַַָנאמר

לעוֹ לם יהי  ה ' לא)כבוֹ ד  פ ':(קד, חדש [זוהר ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

כ"א :)בראשית  ורבּ י ](דף  אליעזר  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַרבּ י 
רבּ י  לוֹ  אמר בּ דּ ר #. הוֹ לכים היוּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲעקיבא

ׁש כּ תוּ ב זה לי, אמר רבּ י , (בראשיתעקיבא, ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ֹלאא) לּמ ה אדם, נעשׂ ה אֹלהים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר

היּ מים, כּ ל  כּ ׁש אר מיּ ד , כן ויהי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 
מיּ ד  דּ בר , אוֹ מר ה וּ א  בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש היה 
לאחר א לּ א נאמר, ֹלא וכאן כן, ויהי ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 
אֹלהים ויּ ברא כּ תוּ ב אדם, נעשׂ ה ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 

כן  ויהי ל וֹ מר לוֹ  היה האדם, לוֹ את אמר ! ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
מעשׂ ה היתה זּ את וכי עקיבא, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַר בּ י

י וֹ תר וֹלא כּ תוּ בבראׁש ית והרי  (שם)? ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
וֹלא הּמ ים, בּ תוֹ # רקיע יהי  א ֹלהים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
את אֹלהים ויּ עשׂ  אלּ א כן, ויהי ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר 

וכן ה0מים(שם)הרקיע. בּ רקיע  מארת יהי ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ויהי  מיּ ד לוֹ מר  ל וֹ  היה  הארץ , על ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהאיר
הּמ ארת ׁש ני את אֹלהים ויּ ע שׂ  וכתוּ ב  ֹֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵכן,

ׁש ֹּלאהגּ דּ לים דּ בר כּ ל ל#, אמר אלּ א, ? ַ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
נאמר מלמעלה , האצוּ ל הכּ ח בהם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהיה
אוֹ תם ה וֹ ציאה ׁש הארץ כן. ויהי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמיּ ד
הצרכה וֹלא ּפ עלּ תם , כּ ל ◌ָ◌ְ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ תׁש לוּ ם
ּת ׁש לוּ ם להׁש לים העלי וֹ ן ל כּ ח ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהמּת ין

הּפ ע לּ ה.אוֹ תּה  ָ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌

הארץ אבל  ׁש ה וֹ ציאה ודבר דּ בר  בּ כל  ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
היתה ֹלא הּפ עלּ ה ּת ׁש לוּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוקיּ וּ ם
הכּ ח ׁש יּ בא עד להמּת ין הצרכה ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌3◌ָבּ ּה ,

הּפ ע  וּ ׁש למוּ ת הּק יּ וּ ם ויעשׂ ה  לּ ה.מלמעלה, ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌

בּ כאן א וֹ תוֹ וכן הוֹ ציאה הארץ בּ אדם, ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
עד ועמדה לעשׂ וֹ ת, ל ּה  הּמ סּפ יק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר
ֹלא  וּ לפיכ ! לתת, בּ ידוֹ  ׁש יּ ׁש  הכּ ח  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש יּ ּת ן 
בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ א עד כן , ויהי מ יּ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶנאמר
ועשׂ ה  מלמעלה, הכּ ח בּ וֹ  ונתן  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְהוּ א

ראההּק יּ וּ ם. מה ר בּ י, עקיבא, רבּ י לוֹ  אמר ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
האדם את עשׂ ה  ׁש ֹּלא הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

בּ 00י  ּפ תחוֹ ן אלּ א יהא ׁש ֹּלא ל וֹ , אמר ? ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
דּ בר בּ ׁש וּ ם סיּ ע ׁש הוּ א ל וֹ מר לאדם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶּפ ה
ׁש היוּ  עד הלכ וּ , 0נּ ברא. מה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל
ראׁש וֹ , וגחן אליעזר ר בּ י קם ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְהוֹ לכים,
רבּ י  ל וֹ  אמר וּ בכה. ּפ יו על ידוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְושׂ ם

בּ וֹ כה אּת ה ל ּמ ה  ר בּ י , ל וֹ ,עקיבא, אמר  ? ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
וקׁש ה ׁש ראיתי , הּמ ראה ׁש 0אל ּת . זה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַעל

הדּ בר. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִלי

הּזֹו הּגלּות  לארְך יזּכה מי  עקיבא , ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹעקיבא,
ְִֶֶֶׁשּנמׁשכת?

הגּ לוּ תעקיבא , לאר# יזכּ ה מי עקיבא, ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌
ׁש נּ מׁש כת ֹלאהזּ וֹ  ׁש הרי ? ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

ה0מים לענני להגּ יע  ׁש עתיד  איׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַיעמד
אלף  בּ ׁש ׁש  ׁש הוּ א ה00י , ה יּ וֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַעד
בּ כח רק בהׁש למתוֹ , וֹלא ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָׁש נים,
הה וּ א האדם ׁש לטוֹ ן ׁש הרי ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּת ׁש וּ בה,

ב00י . אלּ א ׁש מּט ה אינוֹ  ּת -אר וּ ב-ביעי  ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌
העוֹ לם  יתחדּ ׁש  וּ ב -מיני חר וּ ב . ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם,

-יּ היה  מה  ויהיה  מּק דם, זהכּ מוֹ  על  . ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
ד ) והנּ וֹ תר(ישעיה בּ צ יּ וֹ ן הנּ ׁש אר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

וּ ב ׁש בילם לוֹ , יאמר  קד וֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ ירוּ ׁש לים
קד )נאמר לעוֹ לם(תהלים ה' כבוֹ ד  יהי  ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ה' בּ מעשׂ יו.י שׂ מח ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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לאֹלהי אזּמ רה בּ יהו�לדבּ עוֹ די:'בּ חיּ י אשׂ מח אנכי שׂ יחי עליו יערב §©¨£©§¨¥©§¦¤¡©¨¨¦¦¨Ÿ¦¤§©©Ÿ̈

יהו�לה:� את נפׁש י בּ רכי אינם עוֹ ד וּ רׁש עים הארץ מן חּט אים Ÿ̈§¤¦§©¦§¨¨¥¦¨§¤¨¨¦¦¨©©¦יּת ּמ וּ 

¨§©הללוּ יּה :�

ׁשא ֹותם הּזמן א ֹותֹו ּכל להם הארי ְך ְֱִֶֶֶַַַָָָָָה ּקּב"ה
קּימים וחנֹוְך ּומתּוׁשלח ירד  - ְֲִִִֶֶֶַַַַָצ ּדיקים
הֹוריד אז מהעֹולם ׁשהס ּתּלקּו ּכיון ְְִִֵֵֶַָָָָָָּבעֹולם

ונאבדּו עליהם ּדין ְְֲִֵֶֶֶַָָהּקּב"ה 

הארץ י ּת ּמ וּ  מן לה )חּט אים פ':(קד, ח"א [זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

נו:)בראשית אפלּ וּ ](דף אנ וֹ ׁש  ◌ִ◌ֲ◌ֱ◌ֵ◌ִבּ ימי
אוֹ ת וֹ  ׁש ל מׁש גּ יחים [היום ]ּת ינוֹ ק וֹ ת היוּ  ה דּ וֹ ר ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

אמר  בּ הם. מסּת כּ לים והיוּ  עלי וֹ נוֹ ת  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמוֹ ת 
ה  ׁש ֹּלא היוּ  ט ּפ ׁש ים  כּ #, אם  ייסא, יוּ רבּ י ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

להביא  הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְיוֹ דעים
בהם  וימ וּ ת וּ  מ בּ וּ ל מי יצחק,עליהם רבּ י אמר ? ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ לבּ ם. ט ּפ ׁש וּ ת  אחז וּ  אבל יוֹ דעים, היוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָידוֹ ע 
א ׁש  על הממנּ ה מלא# אוֹ ת וֹ  יוֹ דעים  היוּ  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם
לעצר  יוֹ דעים והי וּ  הּמ ים, על הממנּ ה ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ְואוֹ תוֹ 
ֹלא  והם עליהם. דּ ין  לע שׂ וֹ ת יוּ כלוּ  ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם
על  ׁש וֹ לט הוּ א בּ רוּ # ׁש ה ּק דוֹ ׁש  י וֹ דעים ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָהיוּ 

העוֹ לם  על דין  יבא וּ מ ּמ נּ וּ  היוּ הארץ א לּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ממנּ ים, אוֹ תם בּ ידי הפקד ׁש העוֹ לם  ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִרוֹ אים
מסּת כּ לים  היוּ  ֹלא ולכן  העוֹ לם , דּ ברי  כּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָוּ בהם
עד  בּ מעשׂ יו מׁש גּ יחים ו ֹלא הוּ א  בּ רוּ # ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק דוֹ ׁש 
יוֹ ם  בּ כל מכריזה  ה ּק דׁש  ורוּ ח  נׁש חתה. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הארץ 

ע וֹ ד וא וֹ מרת: וּ רׁש עים הארץ  מן חּט אים  י ּת ּמ וּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ ל אינם. להם הארי# ה וּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

וּ מת וּ ׁש לח  ירד צדּ יקים, ׁש אוֹ תם ה זּ מן ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַאוֹ ת וֹ 
ׁש הס ּת לּ קוּ  כּ יון  בּ ע וֹ לם. קיּ מים  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַוחנוֹ #,
דּ ין  הוּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  הוֹ ריד אז  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמהעוֹ לם ,

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  ונאבדוּ , ז)עליהם ויּ ּמ חוּ (בראשית ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
הארץ. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמן 

רע  זרע מאֹותֹו ּבֹו ׁשאין ּדֹור לְך ְֵֵֵֶֶַַאין
קרב ּבהם עֹור ְך וה ּקּב"ה עמלק ְְֲֵֵֶֶַָָָָָׁשל 

הארץי ּת ּמ וּ  מן לה)חּט אים [זוהר:(קד, ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

המן פ' ס"ז .)ח "ב  ויּ בן ](דף  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָׁש נינ וּ ,
ׁש מ וֹ  ויּ קרא ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  מזבּ ח, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹמׁש ה

ל ּמ ה מּמ ׁש . נּס י  ה' נּס י, מ0וּ םה' ? ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש ֹּלא מהוּ לים אוֹ תם כּ ל לקח ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש עמלק
למעלה, אוֹ תם וזרק אוֹ תם וּ מל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנפרעוּ ,
ׁש עה בּ א וֹ תּה  בּ וֹ . 0רצית מה טל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְואמר :

כּ תוּ ב  י ּה מה כּ ס על יד  כּ י ויּ אמר ? ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
דּ ר מדּ ר  דּ ר. מדּ ר בּ עמלק  לה' ֹֹ◌ִֹֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמלחמה 
וּ מהדּ יּ רים מעלה ׁש ל מהדּ יּ רים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲחסרים,

מּט ה. דּ וֹ רׁש ל בּ כל יהוּ דה , ר בּ י אמר ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אין  לעוֹ לם, ׁש בּ אים הדּ וֹ רוֹ ת בּ כל  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָודוֹ ר,
והּק דוֹ ׁש  רע, זרע מאוֹ תוֹ  בּ וֹ  ׁש אין דּ וֹ ר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְל !

קרב בּ הם עוֹ ר! הוּ א יצחק בּ ר וּ ! רבּ י . ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
שלמעלה)אמר לדיור  שלמטה ועליהם(מהדיור  , ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

קד )כּ תוּ ב הארץ (תהלים  מן חּט אים יּת ּמ וּ  ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם - הארץ מן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוגוֹ '.

כּ תוּ ב, זמן  בּ אוֹ תוֹ  את הבּ א. נפׁש י  בּ רכי ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הלל וּ י ּה  .ה ' ַ◌ְ◌ָ◌

ברּוח לא  זֹוכה לא ּבת ֹורה ז ֹוכה  ׁשּלא מי  ְִֶֶֶַַָָֹֹֹּכל
בנׁשמ הּצדולא ּבאֹותֹו ׁשּלהם וההּדבקּות ה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ

ּבּמל ְך חלק  אין ולזה הרעים ה ּמינים ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשל 
ַָהּקדֹוׁש

הארץי ּת ּמ וּ  מן לה)ח ּט אים ח"ג:(קד, [זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ויקרא  כ"ה :)פ' ׁש מע וֹ ן,](דף ר בּ י ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 

IIתהלים IIזוהר 
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בּ ני  הּת וֹ רה, בּ עלי הנּ ׁש מה, בּ עלי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם
לאוֹ תם אוֹ י הּק דוֹ ׁש . הּמ ל# ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲעבוֹ דת וֹ 
וֹלא בּ ר בּ וֹ נם להדּ בק זוֹ כים ׁש אין ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים

בּ ּת וֹ רה, בּ תוֹ רה,זוֹ כים זוֹ כה ׁש ֹּלא מי  ׁש כּ ל ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
וההדּ בקוּ ת  בנׁש מה, ו ֹלא ברוּ ח ֹלא זוֹ כה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹלא
הרעים. הּמ ינים ׁש ל  ה צּ ד  בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם
חלק  ל וֹ  אין  הּק דוֹ ׁש , בּ ּמ ל ! חלק אין ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְולזה

קד-ה  הזּ ה,ׁש ל העוֹ לם מן כּ ׁש יּ צא ל וֹ  א וֹ י . ֶ◌ְ◌.◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הרעים, הּמ ינים לאוֹ תם מכּ ר ה וּ א  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ֶׁש הוּ א
אׁש  ׁש ליחי כּ לב, כּ מוֹ  עזּ ים החצּפ ה, ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי 
וּ ראה בּ א עליהם. מרחמים ׁש אין ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ יהנּ ם,
זרה. עב וֹ דה עוֹ בדי לע ּמ ים ישׂ ראל בּ ין ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַמה 
י שׂ ראל  איׁש  זוֹ כה  ׁש ֹּלא  גּ ב על  אף  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
עליו, ע וֹ מדת עליוֹ נה דּ ר גּ ה בּ נפׁש , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
ר וֹ צה הוּ א ואם ר וּ ח לקנוֹ ת רוֹ צה ה וּ א  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְואם
אבל  בּ ּה . וזוֹ כה קוֹ נה ה וּ א  נׁש מה, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלקנוֹ ת
קוֹ נים ֹלא זרה עבוֹ דה עוֹ בדי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַעּמ ים
נפׁש  ק וֹ נה ׁש אז נּמ וֹ ל , לאם ּפ רט ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים,

נפש ) ׁש עוֹ מדים(תחת וישׂ ראל אחר . ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִמ ּמ ק וֹ ם
ר וֹ צה אינוֹ  אם בּ נּ פׁש , תחּת וֹ נה ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרגּ ה
ר ׁש ע  לאוֹ תוֹ  אוֹ י  רב. ענׁש וֹ  יוֹ תר, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת 
הׁש ּת דּ ל  וֹלא הּת וֹ רה מצווֹ ת את ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶׁש 0כח

כּ תוּ ב עליו אדוֹ נוֹ , את ׁש כח יּת ּמ וּ בּ ּת וֹ רה, ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
הארץ. מן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַחּט אים 

הּזה ּבעֹולם - הארץ מן חּטאים  ִִִֶֶַַַָָָָָי ּתּמּו
הּבא ַָָָּובעֹולם

הארץי ּת ּמ וּ  מן לה)ח ּט אים ח"ג:(קד, [זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

מות  אחרי ע"ב:)פ' יצחק,](דף רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מינים מאוֹ תם  ׁש ּמ עביר מי  כּ ל כּ #, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִמ0וּ ם
הארץ  לארץ, אחרת רׁש וּ ת אוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָרעים

האיׁש  לאוֹ תוֹ  אוֹ י לנפׁש וֹ נטמאת. אוֹ י !! ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
אחר א וֹ תוֹ  תק בּ ל ֹלא ה ּק דוֹ ׁש ה הארץ ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

כּ תוּ ב עליו קד )כּ #, מן (תהלים חּט אים י ּת ּמ וּ  ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הבּ א .הארץ  וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ ע וֹ לם וּ רׁש עים - ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אינם  -עוֹ ד  אז הּמ תים. בּ תח יּ ת בּ רכי- ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הלל וּ י ּה  ה ' את  .נפׁש י  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

להרא ֹות רצה לא ימיו  ׁשּכל - ח ּגי רּבי ְְִֶֶַַַַָָָָָֹזהּו
ּׁשּידע  ּבמה ְְֶַַַָעצמֹו

הארץי ּת ּמ וּ  מן לה)ח ּט אים ח"ג:(קד, [זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

לך שלח  קנ"ח.)פ' קנ"ז: חזקיּ ה](דף ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
רבּ י  אמר בּ דּ ר#. הוֹ לכים הי וּ  ייסא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
בפני# רוֹ אה  אני חזקיּ ה, לר בּ י ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵייסא
ודּ אי  הרי ל וֹ , אמר הרהוּ ר. י ׁש  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶׁש בּ תוֹ כ#
ׁש אמר כּ יון  בוֹ . הסּת כּ לּת י  זה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ פסוּ ק 

ג )ׁש ֹלמה, וּ מקרה(קהלת  האדם  בני מקרה כּ י  ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
וׁש נינוּ , וגוֹ '. להם אחד מקרה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ המה
נס ּת רים כּ לּ ם הּמ ל# ׁש ֹלמה דּ ברי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
יׁש  זה בּ פסוּ ק כּ #, אם החכמה. ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִמדּ רגוֹ ת 
לאוֹ תם ּפ תח בּ וֹ  נמצא ׁש הרי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת כּ ל ,
זה, כּ # ודּ אי  ל וֹ , אמר האמוּ נה. בּ ני  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינם
אדם ראוּ  כּ # בּ ין וּ להסּת כּ ל. לדעת בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְויׁש 
צמא ׁש היה מים , מהם וּ בּק ׁש  בּ א, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

אּת ה מי  לוֹ , אמרוּ  ה 0מ ׁש . מחזק  ?ועיף ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
להם וצמא.אמר עיף ואני  אני , יהוּ די  ? ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בּ ּת וֹ רה עסקּת  ׁש אני אמרוּ , עד להם, אמר  ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌
וׁש ם הזּ ה, להר אעלה בּ דברים, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִאּת כם
כּ לי  ייסא ר בּ י  הוֹ ציא ואׁש ּת ה. מים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶאּק ח
אמר, ׁש 0תה, אחר  לוֹ . ונתן  מים מלא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶאחד 
חוּ ט ונמצאוּ  להר, עלה  ל ּמ ים. אּת # ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַנעלה
אמר יׁש בוּ . אחד. כלי וּ מלּ אוּ  דּ ּק יק, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַמים
אני  ׁש הרי  ּת ׁש אל וּ , כּ עת האדם, אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָלהם
ׁש אני  אחד , בּ ני ידי על  בּת וֹ רה ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת דּ לּת י 
בּת וֹ רה. הרוחּת י וּ בגללוֹ  רב  לבית ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהכנסּת יו
טוֹ ב  - בנ# ידי על אם חזק יּ ה, רבּ י ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים קדזוהר מזמור | לחודש כא | רביעי ספר 528

רוֹ אה אני  בוֹ , ׁש אנוּ  הדּ בר אבל ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲהוּ א.
אוֹ תוֹ  אמר לעל וֹ ת. רוֹ צה אחר  ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לּ מקוֹ ם
בּ תרמיל  ׁש לּ פעמים דּ בר#, אמר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,

מר גּ לית. ּת מצא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶהעני

סחאמר ׁש ֹלמה. ׁש אמר זה ּפ סוּ ק לוֹ  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌
וכי לוֹ , אמר  אּת ם(כמו)לוֹ . בּ ּמ ה ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

י וֹ דעים ׁש ֹּלא אדם בּ ני מ0אר ?נפרדים ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
וּ בּמ ה לוֹ , אמראמרוּ  זה על להם , אמר  ? ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

מעצמ וֹ  זה אמר וֹלא זה, ּפ סוּ ק ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְׁש ֹלמה
אוֹ תם על חזר א לּ א דּ ברים, אוֹ תם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִכּ ׁש אר

ׁש אוֹ מר העוֹ לם טּפ ׁש י ׁש ל  כּ #.דּ ברים ים  ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אוֹ מרים מקרהוּ מה כּ י האדם[בני]? ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ׁש ֹּלא טּפ ׁש ים  וגוֹ '. הבּ המה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִוּ מקרה
אוֹ מרים בּ חכמה, מסּת כּ לים וֹלא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ דעים
והּק דוֹ ׁש  בּ מקרה, הוֹ ל# הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש העוֹ לם
אלּ א עליהם, מׁש גּ יח ֹלא הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָבּ רוּ #

הבּ המה[בני]מקרה וּ מקרה האדם ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הסּת כּ ל  וּ כ ׁש 0ֹלמה וגוֹ '. אחד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִוּ מקרה
קרא זה, את ׁש אוֹ מרים הלּ לוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּט ּפ ׁש ים 
בּ המה עצמם עוֹ שׂ ים ׁש הם בּ המה, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
אלּ וּ . דּ ברים ׁש אוֹ מרים מ0וּ ם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַמּמ ׁש 

לנוּ  מוֹ כיח,וּ מנּ ין ׁש עליו הּפ ס וּ ק ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ג )ׁש כּ תוּ ב על (קהלת  בּ לבּ י  אני  אמרּת י ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌

ולרא וֹ ת האֹלהים  לברם האדם בּ ני  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִדּ ברת
אני  אמרּת י להם. הּמ ה בּ המה  ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְׁש הם

מה על להס ּת כּ ל בזה וחׁש ב ּת י  ?בּ לבּ י, ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
דּ בר א וֹ ת וֹ  על  האדם, בּ ני  דּ ברת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל
האֹלהים לברם אוֹ מרים  ׁש הם ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִטּפ ׁש וּ ת
אדם בּ ני  עם יחד יתחבּ רוּ  וֹלא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלבדּ ם ,
ׁש הם ולראוֹ ת אמוּ נה, להם ׁש יּ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים

הּמ ה להם.בּ המה ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ׁש הםולרא וֹ ת אמוּ נה בּ ני אוֹ תם בּ הם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
כּ בּ המה. ודעּת ם מּמ ׁש , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְבּ המה

בּ ני  את להכניס וֹלא  בּ לב דּ ם, - להם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵהּמ ה
הּמ ה כּ # ועל  זוֹ , וטּפ ׁש וּ ת בּ דעת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה

דּ ע ּת ם וּ מה  לאחרים. וֹלא  מקרהלהם, כּ י ? ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
אחד  וּ מקרה הבּ המה  וּ מקרה האדם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְבני
בּ המוֹ ת, אוֹ תן ׁש ל רוּ חם ּת ּפ ח וגוֹ '. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְלכלּ ם 
אוֹ י  אמוּ נה. מחּס רי אוֹ  טּפ ׁש ים ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תם

לנפׁש םלהם א וֹ י יבוֹ אוּ ! ׁש ֹּלא להם ט וֹ ב ! ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
זהלעוֹ לם על  ׁש ֹלמה הׁש יבם וּ מה  !? ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌

בּ ני  רוּ ח  יוֹ דע  וּ מי ואמר, אחריו , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק
הבּ המה ורוּ ח למעלה היא העלה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
בּ אוֹ תם יוֹ דע מי לארץ . למ ּט ה היא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַהיּ רדת
העליוֹ ן  הּמ ל # בּ כבוֹ ד י וֹ דעים ׁש ֹּלא ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִטּפ ׁש ים
האדם בּ ני  רוּ ח בּ ּת וֹ רה, מס ּת כּ לים  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
למקוֹ ם עליוֹ ן , למק וֹ ם למעלה, היא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָהעלה
עלי וֹ ן, מאוֹ ר להזּ וֹ ן קדוֹ ׁש , למקוֹ ם ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנכבּ ד ,
בּ צרוֹ ר צר וּ ר להיוֹ ת הּק דוֹ ׁש , הּמ ל# ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמא וֹ ר 
עוֹ לה ה ּק דוֹ ׁש  הּמ ל# לפני  ונמצא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים,

ורוּ חתמימה, למעלה. היא העלה וז וֹ הי ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
וֹלא לארץ, למּט ה היא היּ רדת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ המה
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב  אדם, כּ ל ׁש היה מק וֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלאוֹ תוֹ 

ט ) האדם,(בראשית  את ע שׂ ה אֹלהים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צלם
כ )וכתוּ ב אי#(משלי  אדם. נׁש מת ה' נר ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

מבּ ני  ׁש אינם טּפ ׁש ים אוֹ תם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ מרים
לכּ ל אחד  ורוּ ח ג )האמוּ נה, ּת ּפ ח(קהלת ? ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌

כּ תוּ ברוּ חם עליהם לה)! כּ מץ (תהלים יהי וּ  ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֹ
י 0אר וּ  אלּ ה דּ וֹ חה. ה' וּ מלא# רוּ ח ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
יעלוּ  וֹלא  ּת חּת וֹ נוֹ ת, דּ רג וֹ ת  לא וֹ תן ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַבגּ יהנּ ם

כּ תוּ ב  עליהם דוֹ רוֹ ת. קד )לדוֹ רי יּת ּמ וּ (שם ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌
בּ רכי אינם  עוֹ ד וּ ר ׁש עים הארץ  מן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַחּט אים

הלל וּ י ּה  ה' את ורבּ י נפׁש י חזקיּ ה רבּ י  בּ אוּ  . ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
היה זה  כּ ל  וּ מה אמרוּ , ראׁש וֹ . ונׁש קוּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵייסא

ידענוּ  ו ֹלא הזּ וֹ אּת # ה0עה אׁש רי ? ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌
א וֹ ת #. ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ גׁש נוּ 

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר קד מזמור | לחודש כא | רביעי 529ספר

חלק ל ֹו יהיה לא ּבריקנ ּות, זרע ׁשּׁשֹופְך ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹמי 
הּבא ַָָָלעֹולם

ׁש ֹלמה,עוֹ ד ּת מּה  בּ לבד זה על  וכי  ֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
זה כּ מוֹ  אמר אחר בּ מקוֹ ם ּפ תחוהרי ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ט )ואמר, נעשׂ ה(קהלת אׁש ר בּ כל רע זה  ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
רע  זה  מהוּ  ודּ אי. רע זה ה0מׁש . זהוּ ּת חת ? ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

דּ רכיו, וּ מחבּ ל בּ ריקנוּ ת  זרע ׁש 0וֹ פ# ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִמי
הוּ א, בּ רוּ # בּ ּק דוֹ ׁש  מדוֹ רוֹ  אין ׁש זּ ה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
זהוּ  ה בּ א. לעוֹ לם  חלק  לוֹ  יהיה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

ה)ׁש כּ ת וּ ב אּת ה(תהלים רׁש ע חפץ אל ֹלא כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש ֹּלא רע, זה אמר, זה על רע. יגר# ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ְֹלא
לכּ ל  אחד  מקרה כּ י למעלה. מד וֹ ר  ל וֹ  ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה

רע מלא האדם בּ ני  לב זה)וגם (משום ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
בּ חיּ יהם בּ לבבם ט )והוֹ לל וֹ ת ׁש ט וּ ת(קהלת  . ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

ואין  אמ וּ נה, מחּס רי והם בּ לבּ ם, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְּת קוּ עה
בּ ני  וּ בא וֹ תם הוּ א בּ ר וּ # בּ ּק ד וֹ ׁש  חלק  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם
הבּ א. בּ עוֹ לם וֹלא הזּ ה בּ עוֹ לם  ֹלא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱאמ וּ נה,

ׁש כּ תוּ ב  הּמ תים.(שם)זהוּ  אל ואחריו ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

לבני בּ א מזהיר  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ואמר, ל )העוֹ לם בּ חיּ ים(דברים וּ בחרּת  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ּת חיה, הבא)למען ובעולם הזה, והחיּ ים(בעולם ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מחּס רי  ר ׁש עים אוֹ תם הם. עוֹ לם אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש ל

אוֹ מרים מה יבחראמוּ נה אׁש ר מי  כּ י ? ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
העוֹ לם בּ זה אדם ׁש יּ בחר גּ ב על אף ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְוגוֹ '.

עולם) הוּ א,(באותו כל וּ ם ֹלא - ׁש אמר ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
בּ ידינ וּ , מסוּ ר שם)ׁש הרי כּ ל (קהלת אל ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

בידינוּ , הוּ א וּ מסוּ ר בּ ּט חוֹ ן, יׁש  (שם)החיּ ים ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מן טוֹ ב הוּ א חי לכלב אי#כּ י הּמ ת. האריה ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌

עוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  חיּ ים לנוּ  רע יהיה זה כּ ן ועל  ? ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
יהיה וֹלא העליוֹ ן בּ ּמ ל# יד וּ ר וּ  ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי,
הּפ סוּ קים ׁש כּ ל גּ ב על ואף  חלק. בּ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָלהם

בּ דברים לחברים ס ּמ וּ כין ּת מצא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
אוֹ תם על לגלּ וֹ ת בּ א ׁש ֹלמה אבל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים,
חלק  להם  ׁש אין  אמוּ נה מח ּס רי  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים
וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק דוֹ ׁש -בּ רוּ #-
אּת # ׁש נּ תחבּ ר התרצה לוֹ , אמר  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהבּ א.

אּת נוּ  כּ #,ותל# אעשׂ ה  אם  להם, אמר  ? ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌
כּ סיל  עלי  ּת קרא  אלּ אהּת וֹ רה עוֹ ד, וֹלא ! ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ל ּמ ה ל וֹ , אמר וּ  בּ נפׁש י. אמרׁש אתחיּ ב ? ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
וּ ׁש לחוּ ני  ׁש ליח, אני  ׁש הרי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם,

אמר, הּמ ל # וּ ׁש ֹלמה כו)בׁש ליחוּ ת, (משלי  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
בּ יד  דּ ברים ׁש לח 0תה חמס רגלים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְמקצּ ה
ׁש ֹּלא על המר גּ לים, וּ ראה, בּ א ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְכּ סיל.
אמוּ נה, וּ ׁש לוּ חי האמוּ נה בּ ני ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנמצאוּ 
הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם בנפ ׁש ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתח יּ בוּ 

ל וֹ . והל# ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנׁש קם

נאמן  ׁשליח  ּבידי  ּדבריו ׁשּׁשלח  מי ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָאׁשריו

ׁש היוּ הלכוּ  עד  ייסא. ורבּ י  חזקיּ ה ר בּ י  ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אדם. בּ ני בּ אוֹ תם ּפ געוּ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְהוֹ לכים
עליו. ייסא ורבּ י חזקיּ ה ר בּ י  את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָׁש אלוּ 

אדם א וֹ ת וֹ  ׁש ל  0מ וֹ  מה רבּ י אמר וּ , אמרוּ , ? ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הוּ א, החברים בּ ין וחבר ה וּ א , ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַחגּ י
דּ ברים לדעת מבּ בל החברים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש לחוּ הוּ 
החברים. וּ ׁש אר  י וֹ חאי בּ ן ׁש מע וֹ ן ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵמר בּ י 
ׁש כּ ל  חגּ י, ר בּ י  זהוּ  ודּ אי  ייסא, רבּ י ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
0יּ דע, בּ מה  עצמוֹ  להראוֹ ת רצה ֹלא ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָימיו 
בּ ּת וֹ רה, לוֹ  זכה בּ נוֹ  ׁש הרי לנוּ  אמר  זה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל

הּפ סוּ ק, ׁש אמר  חכם(שם)מ0וּ ם איׁש  ראית ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש ליח ודּ אי  מּמ נּ וּ . לכסיל ּת קוה  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְבּ עיניו

הוּ א, נאמן)נאמן  שליח  הוא מי (ואשריו ואׁש ריו ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נאמן. ׁש ליח בּ ידי דּ בריו ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש 0לח

IIתהלים IIזוהר 
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ליהו�אקה עלילוֹ תיו:�הוֹ דוּ  בעּמ ים הוֹ דיעוּ  ׁש מוֹ  בּ  ׁש ירוּ בקראוּ  ©Ÿ̈¦§¦§¦¨©¦£¦¨¦
נפלאוֹ תיו: בּ כל שׂ יחוּ  לוֹ  זּמ רוּ  לבג לוֹ  ישׂ מח קדׁש וֹ  ׁש ם בּ  התהללוּ  ©§¦§¨¦§§¨¦§©§§¥¨§¦§©¥

יהו� יהו�ד :�מבקׁש י ּת מיד:�דּ רׁש וּ  פניו ׁש וּ  בּ קּ  זכרוּ הועזּ וֹ  §©§¥§Ÿ̈¦§§Ÿ̈§ª©§¨¨¨¦¦§

פיו: וּ מׁש ּפ טי מפתיו עשׂ ה אׁש ר יעקבונפלאוֹ תיו בּ ני עבדּ וֹ  אברהם זרע ¦§§¨£¤¨¨Ÿ§¨¦§§¥¦¤©©§¨¨©§§¥©£Ÿ

יהו�זבּ חיריו: מׁש ּפ טיו:'אֹלהינוּ �הוּ א הארץ לעוֹ לםחבּ כל זכר §¦¨§Ÿ̈¡¥§¨¨¨¤¦§¨¨¨©§¨
דּ וֹ ר: לאלף צוּ ה דּ בר לישׂ חק:טבּ ריתוֹ  ׁש בוּ עתוֹ  וּ  אברהם את כּ רת אׁש ר §¦¨¨¦¨§¤¤£¤¨©¤©§¨¨§¨§¦§¨

עוֹ לם:י בּ רית לישׂ ראל לחק ליעקב ארץיאויּ עמידה את אּת ן ל% לאמר ©©£¦¤¨§©£Ÿ§Ÿ§¦§¨¥§¦¨¥Ÿ§¤¥¤¤¤

נחלתכם: חבל בּ ּה :יבכּ נען וגרים כּ מעט מסּפ ר מתי ויּ תהלּ כוּ יגבּ היוֹ תם §¨©¤¤©£©§¤¦§¨§¥¦§¨¦§©§¨¦¨©¦§©§

אחר: עם אל מּמ מלכה גּ וֹ י אל עליהםידמגּ וֹ י ויּ וֹ כח לעׁש קם אדם הנּ יח ֹלא ¦¤¦©§¨¨¤©©¥¦¦©¨¨§¨§¨©©£¥¤
ּת רעוּ :טומלכים: אל ולנביאי במׁש יחי ּת גּ עוּ  כּ לטזאל הארץ על רעב ויּ קרא §¨¦©¦§¦§¦¨§¦§¦©©¨¥©¦§¨¨¨©¨¨¤¨

ׁש בר: לחם יוֹ סף:יזמּט ה נמכּ ר לעבד איׁש  לפניהם בכּ בליחׁש לח (רגליו)ענּ וּ  ©¥¤¤¨¨¨©¦§¥¤¦§¤¤¦§©¥¦©¤¤

נפׁש וֹ : בּ אה בּ רזל יהו�יטרגלוֹ  אמרת דברוֹ  בּ א עת צרפתהוּ :�עד ©§©§¤¨¨©§©¥Ÿ§¨¦§©§Ÿ̈§¨¨§

רביעית לקדחת

בשמו  קראו לה' א)הודו קה ]:(קה, לפרק  תהלים רביעית.[שימוש לקדחת  לאמרו טוב

IIתהלים IIשימוש

יֹולדּתְך ותגל  וא ּמְך אבי ְך ְְְְִִִֵֶֶַַָָיׂשמח

רגלוֹ ענּ וּ  יח)בּכ בל ּפרׁשת:(קה , וּיקרא  [זֹוהר  ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְִַַַָָָ

נה .)מצֹורע  כּ ת וּ ב,](ּדף בּ יוֹ סף  ראה, וּ בא ְְַָֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
קה) רגל וֹ ע (שם בכּ בל  מתי נּ וּ  עד ענּ וּ וגוֹ '. ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

רגל וֹ  דברוֹ ב כּ בל בּ א עת עד  ה'? אמרת ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מי צרפתהוּ  ׁש ל דבר וֹ  בּ א עת עד  עד . אלּ א ? ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

דברוֹ  בּ א ונבחן)עת יוסף , זהוּ (של דבּ וּ ר. אוֹ תוֹ  ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
צרפתהוּ ׁש כּ תוּ ב ה ' -אמרת ואז ׁש לח . ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ויפּת חהוּ  עּמ ים מׁש ל  ויּ ּת ירהוּ  בּ ינתיםמל! . ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌
הבּ קר. בּ א ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהיה

מתק ּׁשרים ּוב ּבקר ּתֹורה  לֹומדים ְְְְִִִֶַַַַָָֹּבּלילה 
והּׁשכינה ְְִַַָּבה'

כּ תוּ באמר אלעזר, כה)רבּ י  א והיתה(שמואל ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
החיּ ים. בּ צר וֹ ר צרורה אדני ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנפש

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  סתם, אדני, כד )נפׁש  (תהלים ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
נפׁש י ל -וא נשׂ א ֹלא  הזּ מן אׁש ר הרי . ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌

וּ לחבּ רּה  ישׂ ראל כּ נסת את לק 0ר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַבּ בּ קר
ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ה צּ דּ יקים אׁש רי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלבעל ּה .
הּק דוֹ ׁש  עם להתק0ר  וּ באים בּ לּ ילה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 
כּ תוּ ב  עליהם י שׂ ראל , כּ נסת ועם הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָבּ רוּ #

כג ) י וֹ לד ּת #.(משלי  ותגל  ואּמ # אבי# ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִישׂ מח

נבחנת תפלה  של מילה כל 

וגו 'ע נּ וּ  רגל וֹ " יח)בּכ בל ג ',:(קה, חלק [זוהר ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

נה .)מצורע  תורה](דף  רבי זוהר אמר
של  ודבור דבור כל  למדנו, כך  חזקיה,
למעלה, עולה מפיו, אדם  שמוציא תפלה
שנכנסת, למקום ונכנסת רקיעים, ובוקע 
תפלה היא אם ההיא, תפלה נבחנת ושם

IIתהלים IIזוהר 
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ויפּת חהוּ :כ  עּמ ים מׁש ל ויּ ּת ירהוּ  מל� בּ כלכאׁש לח וּ מׁש ל לביתוֹ  אדוֹ ן שׂ מוֹ  ¨©¤¤©©¦¥Ÿ¥©¦©§©§¥¨¨§¥Ÿ¥§¨
יחכּ ם:כבקנינוֹ : וּ זקניו בּ נפׁש וֹ  שׂ ריו ויעכגלאסר מצרים ישׂ ראל גּ רויּ בא קב ¦§¨¤§Ÿ¨¨§©§§¥¨§©¥©¨Ÿ¦§¨¥¦§¨¦§©£Ÿ¨

חם: מצּ ריו:כדבּ ארץ ויּ עצמהוּ  מאד עּמ וֹ  את עּמ וֹ כהויּ פר לשׂ נא לבּ ם הפ� §¤¤¨©¤¤¤©§Ÿ©©£¦¥¦¨¨¨©¦¨¦§Ÿ©

הקדוש, המלך לפני  אותה מכניסין כשרה,
אותה דוחים לא, ואם רצונה, לעשות

אחר. רוח זו בתפלה ונתעורר החוצה ,

אותו הוציאו יוסף  תפלת כשנתקבלה
האסורים מבית

וגו'עד דבר וֹ  בּ א יט)עת מצורע :(קה, ג', חלק  [זוהר  ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌

נה .) תורה ](דף  בוזוהר  כתוב וראה, ובוא
"ענּ וּ  מתי עד וגו'", רגל וֹ  בכּ בל "ענּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִביוסף,
ה' אמרת דברוֹ  בּ א עת "עד רגלוֹ ", ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַבכּ בל
עת עד אלא מי, של דברו בא עת עד ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְצרפתהוּ ",
תפלתו , ונבחנה למעלה, יוסף של דברו בא

שכ "ׁש לחזהו ואז  צרפתהוּ ", ה ' "אמרת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִתוב:
ויפּת חה וּ ". עּמ ים מׁש ל ויּת ירהוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶמל#

יוסף את שתתיר השכינה  את שלח  ה '
האסורים מבית

וגו'ׁש לח וי ּת ירה וּ  כ)מל  א ':(קה , חלק  [זוהר  ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

מקץ  קצה.)פרשת  תורה ](דף רבי זוהר  אמר 
אסוּ רים" מּת יר  "ה' כתיב ז)שמעון, קמו, ,(תהלים ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

ומהו  ויּת ירהוּ ", מל# "ׁש לח  כתיב : ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָוכאן
ויפ ּת חהוּ " עּמ ים "ׁש לח קמד"מׁש ל אלא ? ֵֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

זה  עּמ ים" "מ ׁש ל הוא, ברוך הקדוש זה ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶמל#"
עליון  מלך מל#", "ׁש לח הוא, ברוך ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָהקדוש
מלאך  זה אותו, ששלח הוא ומי ויתירהו, שלח
על  מושל שהוא עמים, מושל שהוא הגואל,
הוא. הוא ברוך הקדוש מעם  והכל התחתונים,

מהּכלא אֹותֹו הּתיר ִִֵֶֶַה'
וגו'ׁש לח ו יּ ּת ירה וּ  כ )מל  [ּבראׁשית:(קה, ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְִֵ

מּקץ ע"ב)]ּפרׁשת  קצד מה(ּדף ראה בּ א ְִֵַַָָֹ◌ֵ◌ַ◌
ע ּמ ים ?כּ תוּ ב  מ ׁש ל ויּ ּת ירהוּ  מל! ׁש לח ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌

כּ תוּ בויפּת חהוּ  אמר , ׁש מעוֹ ן ר בּ י  (תהלים. ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
אסוּ רים קמו) מּת יר  כּ תוּ ב ה' וכאן וגוֹ ', ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ויּ ּת ירהוּ  מל! ל ּמ ה ׁש לח ע ּמ ים , מׁש ל  ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌
אלּ אויפּת חהוּ  מל!? בּ רוּ #ׁש לח הּק ד וֹ ׁש  זה - ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ע ּמ יםה וּ א. ה וּ א.מׁש ל בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  זה  - ֵֹ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ויּ ּת ירהוּ . ׁש לח  העלי וֹ ן הּמ ל# - מל# ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָׁש לח

ל וֹ  ׁש 0לח הוּ א  הגּ וֹ אל,וּ מי  ה ּמ לא# זה  ? ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
על מוֹ ׁש ל ׁש הוּ א  ע ּמ ים, מ וֹ ׁש ל ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ה וּ א
ה וּ א. בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  מן ה וּ א וה כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַה ּת חּת וֹ נים,

ּבעֹולם ּגל ּגּולים ְְְִִֵַָָמגל ּגל
וגו'ויּ בא מצרים כג )ישׂ ראל [ּברא ׁשית :(קה, ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְִֵ

מ ּקץ  ע "ב )]ּפר ׁשת  קצד ּפ תח,(ּדף  אלעזר רבּ י  ִֵַַַָָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כג ) קה, גּ ר(תהלים ויעקב מצרים ישׂ ראל  ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַויּ בא 

בּ  חם. ה וּ אבּ ארץ בּ רוּ # ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ראה  א ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
נדרים וּ מק יּ ם בּ ע וֹ לם , גּ לגּ וּ לים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְמגלגּ ל
גּ וֹ זר. ׁש הוּ א וּ גזרה ׁש בוּ עה לקיּ ם כּ די ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְוּ ׁש בוּ עוֹ ת 

האב ֹות את  ה ּוא ּברּוְך ה ּקד ֹוׁש ֲֶַַַָָָָאהבת
ואהבהׁש הרי ׁש חביבוּ ת ֹלא אם ׁש נינוּ , ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

את הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אהב
יעקב  את להוֹ ריד ראוּ י היה ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאבוֹ ת,
וּ באהבתוֹ  בּ רזל. ׁש ל בּ כבלים  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמצרים

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

וכאןקמד. בעצמו, הוא משמע  אסורים, מתיר  ה'
ויפתחהו עמים מושל ועוד שליח , ידי  על  משמע 
מוסב שהכל  ומתרץ  למה, שונות במלות לשון כפל 

הגואל המלאך את שלח הוא  הוא , ברוך הקדוש על 
זה הרי לפיכך בקרבו, שמי אשר נאמר  שעליו הידוע ,
אסירתו . מתיר היה בעצמו הוא ברוך הקדוש  כאילו
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בּ עבדיו: בּ וֹ :כולהתנכּ ל בּ חר אׁש ר אהרן עבדּ וֹ  מׁש ה דּ בריכזׁש לח בם שׂ מוּ  §¦§©¥©£¨¨¨©Ÿ¤©§©£Ÿ£¤¨©¨¨¦§¥
חם: בּ ארץ וּ מפתים אתכחאתוֹ תיו מרוּ  וֹלא ויּ חׁש � חׁש � דּ ברוֹ :(דבריו)ׁש לח Ÿ¨Ÿ§¦§¤¤¨¨©Ÿ¤©©§¦§¨¤§¨

דּ גתם:כט את ויּ מת לדם מימיהם את בּ חדריל הפ� צפרדּ עים ארצם ׁש רץ ¨©¤¥¥¤§¨©¨¤¤§¨¨¨©©§¨§©§§¦§©§¥

גּ בוּ לם:לאמלכיהם: בּ כל כּ נּ ים ערב ויּ בא אׁש לבאמר בּ רד ׁש מיהם גּ  נתן ©§¥¤¨©©¨Ÿ¨Ÿ¦¦§¨§¨¨©¦§¥¤¨¨¥

בּ ארצם: גּ בוּ לם:לגלהבוֹ ת עץ ויׁש בּ ר וּ תאנתם גּ פנם ארבּ הלדויּ � ויּ בא אמר ¤¨§©§¨©©©§¨§¥¨¨©§©¥¥§¨¨©©¨Ÿ©§¤
מסּפ ר: ואין אדמתם:להוילק ּפ רי ויּ אכל בּ ארצם עשׂ ב כּ ל כּ ללוויּ אכל ויּ � §¤¤§¥¦§¨©Ÿ©¨¥¤§©§¨©Ÿ©§¦©§¨¨©©¨

אוֹ נם: לכל ראׁש ית בּ ארצם ׁש ל:לזבּ כוֹ ר כּ וֹ  ׁש בטיו בּ  ואין וזהב בּ כסף ויּ וֹ ציאם §§©§¨¥¦§¨¨©¦¥§¤¤§¨¨§¥¦§¨¨¥

מל# אוֹ תוֹ  ועשׂ ה בּ נוֹ , לי וֹ סף המלי # ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָאוֹ תם
ה0בטים כל וירדוּ  הארץ, כּ ל על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ לט

כּ מל#. ויעקב ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ כבוֹ ד,

מצרים על יֹוסף  את הׁשליט  ְְִִִִֵֶַָה'

וגו'ו יּ בא מצרים כג )י שׂ ראל  ראה:(קה, בּ א ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌9◌ְֹ◌ֵ◌
כּ תוּ ב  מצרים (שם)?מה ישׂ ראל ויּ בא ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

חם  בּ ארץ  גּ ר  ויּ באויעקב ׁש כּ תוּ ב כּ יון . ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ ארץ  גּ ר ׁש יּ עקב ידענוּ  ֹלא מצרים, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

זהחם את צרי # ל ּמ ה אלּ א,? ישׂ ראל? ו יּ בא ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
גּ רמצרים  ויעקב הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  זה - ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌

יעקב  בּ ׁש ביל ׁש הרי יעקב. זה - חם ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ 
והּק דוֹ ׁש  למצרים, ה0כינה בּ אה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָוּ בניו
יוֹ סף  את והוֹ ריד  גּ לגּ וּ לים גּ לגּ ל הוּ א ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #
עּמ וֹ , הבּ רית התקיּ מה ׁש בּ זכ וּ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה,

הארץ. כּ ל על אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ליט

ּגזרֹותיו מקּים הּוא ּברּוְך ְְֵֵַַָָָהּקדֹוׁש

וגו'ו יּ וֹ ציאם וזהב לז)בּ כסף  [ּברא ׁשית :(קה, ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְִֵ

מ ּקץ  ע "א)ּפר ׁשת  קצו  ר בּ י ](ּדף אמר ִֵַַָָָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ע שׂ ה, הוּ א  בּ רוּ # 0הּק דוֹ ׁש  מה כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
ׁש רצה מ 0וּ ם גּ לגּ וּ לים , לגל גּ ל  הוּ א  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַה כּ ל
בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ראה, בּ א  ה גּ זרה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם
העוֹ לם 0צּ רי# מה כּ ל הביא  העוֹ לם , את ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶה וּ א

לעוֹ לם האדם את  הביא  כּ # ואחר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָבּ ראׁש וֹ נה,
מזוֹ ן. ראה ]וּ מצא בּ רוּ #[בא  הּק דוֹ ׁש  כן כּ מוֹ  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לאברהם , אמר טו)הוּ א  כּ י (בראשית ּת דע ידע ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
להם ֹלא בּ ארץ זרע! יהיה כן גר ואחרי וגוֹ ', ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌

מצרים, לארץ יוֹ סף כּ ׁש בּ א  גּ דוֹ ל. בּ רכׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵיצא וּ 
מצ גּ ל גּ וּ לים,ֹלא גּ ל גּ ל גּ דוֹ ל. רכוּ ׁש  בּ ּה  א  ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌

היוּ  העוֹ לם  וכל  העוֹ לם , על  רעב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְוהביא
כּ ל והתמלּ אה למצרים, וזהב כּ סף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְמביאים
נתקן  ׁש הכּ ל  לאחר וזהב. כּ סף מצרים ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶארץ

למצרים. יעקב את  הביא גּ דוֹ ל, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְרכוּ ׁש 

ל ּמּכה רפ ּואה  ְְִַַַָָמקּדים 

בּ ראׁש וֹ נהׁש ּכ   - הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  דּ רכי ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
כּ #[מקדים]בּ וֹ רא ואחר רפוּ אה, ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌

גּ דוֹ ל , רכוּ ׁש  התקין בּ ראׁש וֹ נה כּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַמכּ ה.
גּ לגּ ל  כּ ן ועל  לגּ ל וּ ת, אוֹ תם הביא כּ # ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 

על רעב והביא כּ די [כל]גּ לגּ וּ לים העוֹ לם, ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
העוֹ לם כּ ל וזהב כּ סף מביאים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ הי וּ 

◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמצרים.

עׁשירּות נׁשּפע הּצּדיק י ֹוסף  ידי ְְֲִִִֵֵַַַַעל 
ְְִֵָליׂשראל

ה וּ אבּ א  צדּ יק, ׁש הוּ א יוֹ סף מ0וּ ם ראה, ְֹ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ׁש יּ טלוּ  וזהב כּ סף  ׁש ל  עׁש ר ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָגרם 

IIתהלים IIזוהר 
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עליהם:לח ּפ חדּ ם נפל כּ י בּ צאתם מצרים ואׁש לטשׂ מח למס� ענן ּפ רשׂ  ¨©¦§©¦§¥¨¦¨©©§¨£¥¤¨©¨¨§¨¨§¥
לילה: ישׂ בּ יעם:מלהאיר ׁש מים ולחם שׂ לו ויּ בא ויּ זוּ בוּ מאׁש אל צוּ ר ּפ תח §¨¦¨§¨¨©©¨¥§¨§¤¤¨©¦©§¦¥¨©©¨

נהר: בּ צּ יּ וֹ ת הלכוּ  עבדּ וֹ :מבמים אברהם את קדׁש וֹ  דּ בר את זכר ויּ וֹ צאמגכּ י ¨¦¨§©¦¨¨¦¨©¤§©¨§¤©§¨¨©§©¦

בּ חיריו: את בּ רנּ ה בשׂ שׂ וֹ ן יירׁש וּ :מדעּמ וֹ  לאּמ ים ועמל גּ וֹ ים ארצוֹ ת להם ויּ ּת ן ©§¨§¦¨¤§¦¨©¦¥¨¤©§¦©£©§ª¦¦¨

הללוּ יּה :מה ינצרוּ  ותוֹ רתיו חקּ יו יׁש מרוּ  ¨§©ª¨§Ÿ¨¦§Ÿ§§¦£©בּ עבוּ ר

כּ כּ תוּ ב לז)י שׂ ראל , קה, בּ כסף (תהלים ו יּ וֹ ציאם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
כּ וֹ ׁש ל. בּ ׁש בטיו  ואין ׁש ל וזהב  וּ מיּ דוֹ  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

אוֹ תם לזכּ וֹ ת והכּ ל לי שׂ ראל , בּ א זה ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק
הבּ א. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלע וֹ לם

ירד האבות את ה ' שאהב  האהבה  בזכות
כמלך  למצרים יעקב

וגו'ו יּ בא מצרים כג)ישׂ ראל [זוהר:(קה, ַ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

קצד:)ח "א , תורה](מקץ רבי זוהר אמר
הוא ברוך שהקדוש וראה, בוא אלעזר,
השבועה לקיים בעולם, סבות מסבב
אלמלי  למדנו, שהרי  גוזר , שהיה והגזרה
ברוך  הקדוש שאהב  והאהבה החביבות
לרדת יעקב ראוי היה להאבות , הוא
ובאהבתו  ברזל, של בשלשלאות למצרים
אותו  ועשה בנו, ליוסף השליט אותם
כל  וירדו  הארץ, כל על המושל למלך

כמלך . ויעקב בכבוד, השבטים 

ובניו יעקב  וגם  למצרים באה  השכינה

י שׂ ראל בוא "ויּ בא כתוב: מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַוראה
כיון  חם ", בּ ארץ גּ ר ויעקב  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמצרים
לא האם מצרים" ישׂ ראל "ויּ בא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַשכתוב:
הצריך  ולמה חם, בארץ  גר  שיעקב ידענו
זה מצרים", ישׂ ראל "ויּ בא אלא  זה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ַלומר

הוא ברוך בּ ארץ (ב )הקדוש גּ ר  "ויעקב ,ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ובניו  יעקב בשביל שהרי יעקב, זה ◌ָחם ",

הוא ברוך והקדוש  למצרים, השכינה באה
ליוסף  והוריד סבות , מסבב היה
הברית, עמו נתקיים שבזכותו בראשונה,

הארץ. כל על והשליטו

מצרים? ארץ לפני  עוד  מלכנו היה הלא

ּב חיריו"ו יּ וֹ צא את ּב רנּ ה בשׂ שׂ וֹ ן (קה,ע ּמ וֹ  ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

קדושים:מג) מהימנא  רעיא  ג ' חלק  [זוהר

פד:) תורה](דף  ואמר,זוהר אלעזר  רבי פתח
ואֹלהים מצרים מארץ  אֹלהי ; ה' ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ְ"ואנכי

תדע" ֹלא ד )זוּ לתי יג, אשר(הושע  כתוב לא , ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ה' "אנכי אלא מצרים, מארץ ◌ִֹ◌ָהוצאתיך
מצרים מארץ וכי מצרים", מארץ ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱאֹלהי;
והלא לזה, מקודם ולא  למלך  להם היה
את "הסרוּ  בניו אל יעקב  ויאמר ◌ֶ◌ִ◌ָכתוב:

בּ תככם" אׁש ר הנּ כר ב )אֹלהי לה, ,(בראשית ֱ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌
אל" בּ ית ונעלה "ונקוּ מה ג')ונאמר : ,(שם, ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌

מצרים" "מארץ כאן: יובן (ב )?וכתוב זה ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אחתמה חיה שיש עקיבא דרבי ברייתא

הרקיע  באמצע עומדת הכסא נושאת
ישראל  מצחה על וחקוק שמה וישראל

וכו'. ברכו רם בקול שאומרת

הוא ברוך הקדוש של  כבודו נודע במצרים 

לאאלא  בעולם, ישראל שהיו היום מן
הוא ברוך  הקדוש של כבודו הכירו
קשה, בעבודה שהיו מצרים, בארץ  מלבד

IIתהלים IIזוהר 
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שינו  ולא הוא , ברוך הקדוש אל ויצעקו
אבותינו, נזדקקו שם שלהם, ממנהגים

הכור. בתוך כזהב 

הפשוטה האמונה  אחר הלכו  ישראל 
מאבותיהם שקיבלו

כשפיםועוד כמה יום בכל רואים שהיו 
להטעות רעים, מינים כמה
ולשמאל , לימין מדרכם סרו ולא לאנשים,
בכבודו  כך כל יודעים היו שלא פי  על ואף
אחר שהלכו אלא הוא, ברוך הקדוש של

אבותם. מנהגי 

והים , שבמצרים  ומופתים באותות 
ביותר נתחזקה אמונתם

גבורות,ואחר וכמה נסים כמה ראו כך

ולפי  לעבודתו , הוא ברוך הקדוש ולקחם
וגבורות ואותות נסים כמה ראו שכלם
מארץ  אֹלהי ; ה' "ואנכי אמר ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ִֹ◌ָ◌ְבעיניהם,
הכבוד  בהתגלות היה שם כי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמצרים",
כבוד  זיו וראו הים, על אליהם ונגלה שלו,

בפנים. פנים העליון 

התורה לכם  נתתי אני המופתים שעשיתי אני

הואולפיכך אחר שאלהים  תאמרו אל 
הוא אני אלא עמנו, שדיבר 
הוא אני  מצרים, בארץ ראיתם אשר 
הוא אני  מצרים , בארץ שונאיכם שהרגתי 
בארץ  מכות עשר  אותן  כל  שעשיתי
ֹלא זוּ לתי "ואֹלהים זה  ובעבור  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵמצרים,

ד )תדע" יג , אחר(הושע  שיש תאמר  אל , ֵ◌ָ◌
הוא אני  הכל .אלא
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לחודש כב

ליהו�אקו הוֹ דוּ  חסדּ וֹ :�הללוּ יּה  לעוֹ לם כּ י טוֹ ב גּ בוּ רוֹ תבכּ י ימלּ ל מי ©§¨©Ÿ̈¦¦§¨©§¦§©¥§

שלישית לקדחת

גבורות ימלל ב)מי קו ]:(קו , לפרק  תהלים ו"ה .[שימוש שלו ושם שלישית לקדחת טוב 

IIתהלים IIשימוש

וגו'מי  ה' גּ ב וּ רוֹ ת ב )ימלּ ל פ ':(קו , ח "א  [זוהר  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

קלד:)תולדות  יצחק ](דף  ּת וֹ לדת ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה
ואמר , חיּ יא ר בּ י  ּפ תח  ב )וגוֹ '. קו, מי(תהלים ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ּת הלּ תוֹ  כּ ל יׁש מיע ה' גּ בוּ רוֹ ת בּ אימלּ ל . ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ועלה הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש רצה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְראה,
היה העוֹ לם , את לברא לפניו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְברצוֹ ן
מעשׂ ה וּ בכל  אוֹ תוֹ , וּ בוֹ רא  בּ ּת וֹ רה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ ל
בּ עוֹ לם, הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה
זהוּ  אוֹ תוֹ . וּ בוֹ רא בּ ּת וֹ רה מסּת כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה

ח)ׁש כּ תוּ ב ואהיה(משלי  אמוֹ ן אצלוֹ  ואהיה ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
אלּ א אמוֹ ן ּת קרי  אל י וֹ ם. י וֹ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַׁש עׁש וּ עים
הּת וֹ רה אמרה אדם, לברא  כּ ׁש רצה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3אּמ ן .
יחטא כּ # ואחר  יבּ רא האדם אם  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלפניו:
ידי# מעשׂ י  יהיוּ  לּמ ה אוֹ תוֹ , ּת דוּ ן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה

דּ ינ# את לסבּ ל י וּ כל ֹלא ׁש הרי  ?לחנּ ם, ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌
ּת ּק נּת י  ה נּ ה  הוּ א: בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  לּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָאמר
אמר העוֹ לם. את ׁש בּ ראתי טרם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְתׁש וּ בה
ׁש עשׂ ה בּ ׁש עה  לעוֹ לם הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

האדם , את וּ ברא עוֹ לם,אוֹ תוֹ  ל וֹ : אמר  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
על אלּ א יתק יּ מוּ  ֹלא וחּק וֹ תי ! אּת ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌.◌ְ◌ָ◌ַ◌ָעוֹ לם,
האדם, את ב ! בּ ראתי כּ ! וּ מ-וּ ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.
מחזיר! הריני - ֹלא  ואם  בּ ּה , ׁש יּ תעּס ק ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די 

ק יּ ם  האדם בּ ׁש ביל  והכּ ל  ובהוּ , זהוּ לתהוּ  . ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
מה)ׁש כּ תוּ ב ואדם(ישעיה ארץ ע שׂ יתי אנכי  ֶ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וּ מכריזה ע וֹ מדת והּת וֹ רה בּ ראתי. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָעליה
בּה , ויׁש ּת דּ לוּ  ׁש יּ תעּס קוּ  כּ די  אדם  בּ ני ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

אזנוֹ . ׁש יּ רכּ ין מי  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְואין

מק יּ ם ראה,בּ א  בּ ּת וֹ רה , ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי כּ ל ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
על וּ מעשׂ ה  מעשׂ ה כּ ל וּ מק יּ ם ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

כּ ראוּ י, ואיברּת ּק וּ נ וֹ  איבר כּ ל ל # ואין ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ׁש הרי  בּ עוֹ לם . בּ ריּ ה כּ נגדּ וֹ  ׁש אין ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם
עוֹ מדים וכלּ ם לאיברים, נחלק ׁש אדם  ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
אלּ וּ  על  אלּ וּ  מתּק נים דּ רגוֹ ת על  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת
אוֹ תם כּ ל הע וֹ לם, גּ ם כּ # - אחד גּ וּ ף ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְוכלּ ם
אלּ וּ  וע וֹ מדים איברים איברים כּ לּ ם  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌3◌ִ◌ְבּ ריּ וֹ ת
גוּ ף  הנּ ה - מתּק נים  כּ לּ ם  וכאׁש ר  אלּ וּ , ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַעל

כּ ל [אחד] ׁש הרי ׁש הּת וֹ רה. כּ מוֹ  והכּ ל ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש .
על  אלּ וּ  ועוֹ מדים וּ פרקים איברים ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
אחד . גּ וּ ף נעשׂ ים  - נתקנים  וּ כ ׁש כּ לּ ם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ְ◌ֵאלּ וּ ,
ּפ תח הזּ ה, בּ ּמ עשׂ ה הס ּת כּ ל ׁש דּ וד ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

קד )ואמר, כּ לּ ם (תהלים ה' מעשׂ י ! ר בּ וּ  מה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌.◌ָ◌
קנינ!. הארץ מלאה ע שׂ ית ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה 

ׁשּלא חתּומים עליֹונים  הּסֹוד ֹות ּכל ְֲִִֶֶַַָָֹּבּתֹורה
הּזה העֹולם ׁשל  הּדברים ּכל  להּׂשיג. ְְְִִִֶֶַַַָָָָיכֹולים 

הּבא ְַָָָוהעֹולם

חתוּ מיםבּ ּת וֹ רה  עלי וֹ נים הּס וֹ ד וֹ ת כּ ל ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌
כּ ל  בּ ּת וֹ רה לה7יג. יכוֹ לים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא
וֹלא ׁש התגּ לּ וּ  עלי וֹ נים דּ ברים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם
ׁש לּ מעלה הדּ ברים כּ ל הם בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ לּ וּ .
וכל  הזּ ה העוֹ לם ׁש ל  הדּ ברים כּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה.
ואין  בּ ּת וֹ רה , הם הבּ א העוֹ לם ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
כּ # וּ מ0וּ ם אוֹ תם. וּ מכּ יר ׁש ּמ ׁש גּ יח  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמי

קו)כּ תוּ ב  גּ ב וּ (תהלים  ימלּ ל יׁש מיע מי  ה' ר וֹ ת ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
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ּת ה לּ תוֹ . וּ בּק ׁש כּ ל ׁש ֹלמה בּ א ראה, בּ א  ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌
הּת וֹ רה דּ קדּ וּ קי ועל הּת וֹ רה דּ ברי על ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַלעמד
והיא אחכּ מה אמרּת י אמר, יכל. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ְוֹלא

אמר , דּ וד מּמ נּ י . קיט )רחוֹ קה עיני (תהלים גּ ל ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
כּ תוּ ב  ראה, בּ א מּת וֹ רת#. נפלאוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְואבּ יטה

ה)בּ ׁש ֹלמה א  אלפים(מלכים  ׁש ֹלׁש ת ויד בּ ר ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
והרי  ואלף. חמ 0ה  ׁש ירוֹ  ויהי  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָמׁש ל
בּ כל  היוּ  טעמים ואלף ׁש חמ0ה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ֵבּ אר וּ ה וּ 
0ֹלמה, וּ מה אוֹ מר . ׁש היה וּ מׁש ל ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָמׁש ל
דּ ברי  - בּ דבריו היוּ  כּ # ודם, בּ שׂ ר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
אחת על  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש אמר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
כּ ּמ ה בּ וֹ  י ׁש  ודבר  דּ בר  ׁש בּ כל וכּמ ה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
כּ ּמ ה תׁש בּ חוֹ ת, כּ ּמ ה ׁש ירים, כּ ּמ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְמׁש לים,
כּ ן  ועל חכמוֹ ת, כּ ּמ ה עלי וֹ נים, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶסוֹ דוֹ ת
מה ראה בּ א ה'. גּ בוּ ר וֹ ת ימלּ ל  מי  ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָכּ תוּ ב
יׁש מעאל . ּת לדת ואלּ ה למעלה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָכּ תוּ ב
אמר כּ # אחר נ שׂ יאים. עשׂ ר ׁש נים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
דּ עּת # על התעלה יצחק. ּת וֹ לדת ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה
עשׂ ר ׁש נים ׁש הוֹ ליד בּ יׁש מעאל בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש זּ ה בנים, ׁש ני  הוֹ ליד ויצחק  ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְנשׂ יאים

התעלּ ה ֹלא וזה מי התעלּ ה כּ תוּ ב כּ ן על  ? ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
הוֹ ציא ויצחק  יצחק. זה ה'. גּ בוּ רוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְימלּ ל 
מכּ לּ ם, יוֹ תר לבדּ וֹ  היה ׁש הוּ א יעקב, ◌ָ◌3◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶאת
ׁש ל  הּק יּ וּ ם ׁש בטים , עשׂ ר ׁש נים ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוֹ ליד
בּ קד0ה למעלה יצחק  אבל וּ מּט ה. ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעלה

כּ ן [וישמעאל]עליוֹ נה, ועל  למּט ה, ועשׂ ו ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ לכּ תוּ ב י ׁש מיע ה' גּ ב וּ רוֹ ת  ימלּ ל מי ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

בּ לּ בנה,ּת הלּ תוֹ  ה 0מ ׁש  כּ ׁש נּ ד בּ ק יעקב. זה . ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מהם. מאירים כּ וֹ כבים ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

מא ֹותן  אחת ּגזרה ויעביר ׁשּיסּלק ה ּוא  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָמי 
ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ׁשעֹוׂשה ְֶֶַָָּגב ּורֹות 

וגו'מי  ה' גּ ב וּ רוֹ ת ב )ימלּ ל פ ':(קו , ח "א  [זוהר  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

רמט:)ויחי  ואמר,](דף קו)ּפ תח מי(תהלים ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ּת הלּ תוֹ  כּ ל  יׁש מיע  ה' גּ בוּ רוֹ ת ּפ סוּ ק ימלּ ל . ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ימלּ ל  זּ ה מה אבל בּ אר וּ הוּ , היהזה ידבּ ר ? ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

לכּת ב  הכּ ת וּ ב,צרי# דּ ר# ׁש זּ וֹ  ּת אמר ואם ! ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
בּ אים ׁש כּ לּ ם ֹלא, - כּ # הם הּפ סוּ קים ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
דּ בר. להראוֹ ת בּ א כּ אן אף דּ בר , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהרא וֹ ת 

ימלּ ל ה ']מי כּ כּ ת וּ ב[גבורות  כג ), (דברים ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ׁש הם מ 0וּ ם ה', גּ ב וּ ר וֹ ת מלי ֹלת. ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוקטפּת 

בּ א הדּ ין גּ זרת כּ ל ׁש הרי מ0ם,ר בּ ים, ה ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אחת גּ זרה ויעביר ׁש יּ ס לּ ק הוּ א מי ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש עוֹ שׂ ה גּ בוּ רוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵמא וֹ תן 

אחד .ה וּ א הכּ ל וידבּ ר, ימלּ ל  מי עוֹ ד, ?ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌
ׁש אין  הן גב וּ ר וֹ ת וכּמ ה כּ ּמ ה ׁש הרי  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְידבּ ר ,
בּ עלי  כּ ּמ ה דינים, בּ עלי  כּ ּמ ה  חׁש בּ וֹ ן, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם
ֹלא והדּ בּ וּ ר  החּק ים, ׁש וֹ מרי  כּ ּמ ה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌3◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָמגנּ ים,

ידוּ עוֹ ת וּ בּמ ה להם. לדבּ ר כּ לּ םיכ וֹ ל ? ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌3◌ָ◌
ׁש הרי  החכמה, סוֹ ד  בּ ּה  ׁש יּ ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ הגּ דה,
להם לד בּ ר  יכוֹ ל ֹלא וּ באמירה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְבּ דבּ וּ ר 
ידוּ עוֹ ת, הן בּ הגּ דה אבל אוֹ תם, ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְולדעת

קמה)כּ כּ תוּ ב מע שׂ י#(תהלים  י ׁש בּ ח לדוֹ ר דּ וֹ ר ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
אבל  י וֹ דעים, זה בּ סוֹ ד יגּ ידוּ . ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְוּ גבוּ רתי#
ידבּ רוּ , תח ּת וֹ נה , גּ בוּ רה ׁש היא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְגּ בוּ רת#,

יד בּ רוּ . וּ גבוּ רת# כּ לׁש כּ ת וּ ב יׁש מיע ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
הםּת הלּ תוֹ  ׁש רבּ ים הדּ ינים[הדרגות], ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌

חילוֹ ת וכּמ ה בּ תהלּ ה, וּ מחבּ רים ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש נּ וֹ דעים
כּ כּ תוּ ב בּ ּה , ׁש ּמ תחבּ רים  מחנוֹ ת  (איוב וכ ּמ ה ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

יכוֹ ל כה) מי  זה ועל  לגדוּ דיו, מסּפ ר ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲהיׁש 
ּת הלּ תוֹ  כּ ל  ?לה ׁש מיע ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נתנה עצה  מיני עׂשר ּוׁשל ׁשה מא ֹות ְְִֵֵֵֵָָָָָָֹׁשׁש
מּׁשּום ּברּבֹונֹו ׁשלם להי ֹות לאדם  ְְִִִֵָָָָָת ֹורה
הּזה ּבעֹולם ל ֹו להיטיב  רֹוצה ְִִֵֶֶֶַָָׁשרּבֹונ ֹו

הּבא לעֹולם וי ֹותר הּבא ְְֵַַָָָָָָולעֹולם

וגו 'מי ה' גּ בוּ רוֹ ת ב )ימלּ ל פ ':(קו , ח "ב  [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

פב:)יתרו  כּ ל ](דף  את אֹלהים ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַויד בּ ר
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ּפ תח, יהוּ דה רבּ י לאמר. האלּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
קו) כּ ל(תהלים י ׁש מיע ה ' גּ ב וּ ר וֹ ת ימלּ ל  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמי

בּ אדם .ּת הלּ תוֹ  הּת וֹ רה העידה דרכים  בּ כ ּמ ה ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
נתנה  דרכים בּ כּמ ה ר בּ וֹ נ וֹ . לפני יחטא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש ֹּלא
וּ 8מאל ימין מדּ רכיו יסטה ׁש ֹּלא עצה .לוֹ  ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ

לפני  יׁש וּ ב  אי # עצה לוֹ  נתנה דרכים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
לוֹ . וימחל מאוֹ ת רבּ וֹ נוֹ  ׁש ׁש  ׁש -נינ וּ , ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌

לאדם  תוֹ רה נתנה  עצה מיני עשׂ ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוּ ׁש ֹלׁש ה
רוֹ צה  ׁש רבּ וֹ נוֹ  מ-וּ ם בּ רבּ וֹ נ וֹ , ׁש לם ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִלהיוֹ ת 
הבּ א, ולע וֹ לם  הזּ ה בּ עוֹ לם ל וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְלהיטיב 

הבּ א  לעוֹ לם ׁש ויוֹ תר ׁש הרי  מה, כּ ל נינוּ , ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
- לאדם הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌0ֶהׁש לים
הבּ א לעוֹ לם בּ הם ׁש זּ וֹ כה טוֹ ב וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמא וֹ תן 

הּט עם מה בּ הם. ׁש העוֹ לםהׁש ּת לּ ם מ0וּ ם ? ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הוּ א. בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  ׁש ל הוּ א תאמר הבּ א (ואם ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

אלא) שלו אינו הזה  העוֹ לםשהעולם ׁש נינוּ , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוכ;
כּ פר וֹ זדוֹ ר אלּ א אינוֹ  הבּ א הע וֹ לם כּ נגד ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה

הקדוש לטרקלין. של הוא הבא העולם  כך (משום ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הוא) בּ ׁש לּ וֹ ברוך - הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כׁש זּ וֹ כה

כּ תוּ ב  ׁש 0נינ וּ , זוֹ כה. ב )הוּ א ונחלה(דברים ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
הּט עם מה אחיו. בּ קרב לּ וֹ  יהיה ?ֹלא ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

מי  חלקוֹ  אׁש רי נחלתוֹ . הוּ א ׁש ה' ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
בּ ּה  זוֹ כה זה. עליוֹ ן יר0ה לחלק  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש זּ וֹ כה
כּ # הזּ ה. העוֹ לם ׁש ל  וּ ב בּ ית ה זּ ה , ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
הּק ד וֹ ׁש , העליוֹ ן וּ ב בּ ית הבּ א  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

בּ ביתי (ישעיהנו)ׁש כּ תוּ ב  להם  ונתּת י ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
אוֹ תוֹ  ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי  וׁש ם. יד  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְוּ בחוֹ מתי

בּ ביתוֹ . הּמ ל # עם ׁש ּמ דוֹ רוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַצדּ יק

אוֹ תוֹ רבּ י ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי אמר, ׁש מעוֹ ן  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  לזה , ׁש זּ וֹ כה נח)צדּ יק (ישעיה ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

על  אלּ א ה', עם כתוּ ב ֹלא  ה'. על ּת תע נּ ג ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז
ה' על זּ ה  מה ׁש עליוֹ ניםה'. מקוֹ ם ? ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

לאוֹ תוֹ  וּ תאבים מּמ נּ וּ  נמׁש כים ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים

ׁש כּ תוּ ב  קכא)מקוֹ ם, עזרי .(תהלים יבא  מאין ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ז)וכתוּ ב מגּ יע (דניאל ה יּ מים עּת יק ועד  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌

הצּ דּ יקים וענג וּ תׁש וּ קת הקריבוּ הוּ . ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוּ לפניו
מּמ נּ וּ , יוֹ צא  זיו ׁש כּ ל זיו, לאוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת כּ ל 
עוֹ ד  הכּ תרים. אוֹ תם כּ ל נמ ׁש כים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ וּ 
אז  זה בּ פסוּ ק ׁש נינוּ  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

כּ תוּ ב  מה הּפ ס וּ ק בּ סוֹ ף  ה', על ?ּת תענּ ג ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌
מקוֹ ם אוֹ תוֹ  על ארץ , בּ מתי על ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהר כּ בּת י#
מהארץ  למעלה ה וּ א  ארץ, בּ מתי ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
הינוּ  ארץ, בּ מתי ׁש נּ קרא  מקוֹ ם ואוֹ תוֹ  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהזּ וֹ .
ה' על  ארץ. בּ מתי על ׁש כּ תוּ ב  והינוּ  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים,
אלּ א ּת ׁש ב , אז כתוּ ב ֹלא א בּ א, רבּ י  אמר  -ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  ׁש מים, הינוּ  ה', על ּת תענּ ג ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָאז

נז) אֹלהים.(תהלים  ה0מים על ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָר וּ מה
ארץ  הינוּ  ארץ , בּ מתי על ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהר כּ בּת י#
בּ מתי , על ׁש כּ תוּ ב  מ ּמ ׁש מע ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים,
בּ מתי  ׁש נּ קראוּ  וירוּ ׁש לים צ יּ וֹ ן ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהכליל
וארץ  ׁש לּ מעלה  ׁש מים והינוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָארץ,
כּ # ׁש מעוֹ ן רבּ י ׁש אמר והדּ בר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .
היּ מים ע ּת יק ועד  ׁש כּ תוּ ב אחד , והכּ ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְהוּ א,
עוֹ לים ה לּ לוּ  הדּ ברים וכל וגוֹ ', ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַמגּ יע

אחד . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלמקוֹ ם

אאמר לי רבּ י יאמר  ׁש מעוֹ ן, לרבּ י  בּ א ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌
בּ ארנוּ  בּ ּמ ה כּ לּ וֹ  זה ּפ סוּ ק ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌3◌ֶ◌ָ◌ִמוֹ רי ,
והר כּ בּת י# ה' על  ּת תענּ ג  אז ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאוֹ תוֹ ,
יעקב  נחלת  והאכל ּת י# ארץ בּ מתי  ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ַעל

כּ בר,אבי# נאמר הכּ ל הרי  לוֹ , אמר ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ׁש ה וּ א מקוֹ ם כּ תוּ ב, ה' על  ועדּ וּ ן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּת פנוּ ק
על  מגּ יע. ה יּ מים ע ּת יק ועד וכתוּ ב ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
והאכלּת י; ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  ארץ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֳ◌ָבּ מתי

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  אבי#, יעקב  כז)נחלת  (בראשית  ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
והינוּ  וגוֹ ', ה0מים מּט ל האֹלהים  ל# ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְויּת ן
את יּ צּ חק 0בּ ר; והבּ רכה יעקב. ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַנחלת

IIתהלים IIזוהר 
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וּ ברכו  אמר, הוּ א הלּ לוּ  ה0מיּ ם על ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַיּ עקב,
להחיוֹ ת יעקב , בּ ני ׁש עתידים ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ברכה,
ל; ויּ ּת ן ׁש כּ תוּ ב  לבוֹ א, לעתיד טל ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ה 0מים, מּט ל לאחר, ו ֹלא ל ; ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ָהאֹלהים,
לעתיד  להחיוֹ ת  הּמ תים עתידים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְׁש בוֹ 
אנּפ ין  לזעיר  מהע ּת יק ׁש יּ וֹ צא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָלבוֹ א,
אבּ א רבּ י  התבּ וֹ נן הלּ לוּ . ב 0מים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְוׁש וֹ רה
בּ ר כּ ת ונמצאת הכּ ל, נׁש מע עכׁש ו ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר ,

0חׁש בּת י . מ ּמ ה עלי וֹ נה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיצחק

ה'.ׁש נינוּ , גּ ב וּ רת  ימלּ ל ימלּ ל מי  מי מי ? ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
להיוֹ ת צרי # היה רבּ י ידבּ ר אמר  ! ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כג )חיּ יא, מליֹלת(דברים וקטפּת  ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ויוֹ צאים הם ׁש רבּ ים ה', גּ בוּ רת ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְבּ יד #.
עליוֹ נה גּ בוּ רה וׁש נינוּ , אחת. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמגּ בוּ רה
ויוֹ צאים מתעּט רת, העטרוֹ ת, עטרת ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַאחת,
וּ מהם ימינה מהם ׁש ערים, חמ0ים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה 
וכל  גּ בוּ רה, נקראת אחת וכל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְשׂ מאלה,
חקיקוֹ ת ׁש ל בּ אוֹ רוֹ ת מתעּט רת ואחת ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַאחת
אמר ה'. גּ בוּ רוֹ ת נקראוֹ ת וכלּ ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ְגּ בוֹ הוֹ ת,
ׁש הרי  כּ תוּ ב, חסר ה' גּ בוּ רת חיּ יא, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
זוֹ הי  - ּת הלּ תוֹ  כּ ל י ׁש מיע בּ זה. כּ לוּ לים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌3כּ לּ ם
הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ב וֹ ד זיו ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְׁש כינת

הארץ. מלאה וּ תהלּ תוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

ׁשּברא ּברּיֹות ׁשּום ׂשכר  מקּפח לא  ְְְִֵֶַַַַָָָָֹה ּקּב"ה
ׁשּלֹו האמּונה מ ּתֹוְך ׁשּיצאּו לא ֹותם  ְְְֱִֶֶָָָָָּפרט
לא ּלּו ּופרט לע ֹולמים טֹוב  בהם היה  ְְְְִֵֶָָָָָֹולא

ּבמֹודים כרעּו ְְִֶָֹׁשּלא

וגו'מי  ה' גּ ב וּ רוֹ ת ב )ימלּ ל פ ':(קו , ח "א  [זוהר  ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

ק.)משפטים  ואמר,](דף הזּ קן (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ּת הלּ תוֹ קו) כּ ל יׁש מיע  ה ' גּ בוּ רוֹ ת ימלּ ל .מי ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

הגּ בוּ ר וֹ ת למ לּ ל ׁש יּ כוֹ ל  בּ ע וֹ לם הוּ א ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמי
ּת מיד  בּ ע וֹ לם הוּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  ?ׁש עוֹ שׂ ה ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

נאבד , ֹלא ׁש הׁש איר, הראׁש וֹ ן גוּ ף ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָאוֹ תוֹ 
את ׁש הרי  לבא, לעתיד ק יּ וּ ם ל וֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְויהיה
בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  מינים, בּ כ ּמ ה סבל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָענׁש וֹ 
ׁש בּ רא, בּ ריּ וֹ ת  ׁש וּ ם שׂ כר  מקּפ ח ֹלא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְהוּ א
ׁש לּ וֹ  האמוּ נה מּת וֹ # ׁש יּ צא וּ  לאוֹ תם ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְּפ רט 
לאלּ וּ  וּ פרט לעוֹ למים , טוֹ ב בהם היה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
עוֹ שׂ ה ׁש ּמ אלּ ה בּ מ וֹ דים, כרעוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
ׁש ֹּלא כּ די  אחר וֹ ת, בּ ריּ וֹ ת  הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
וֹלא אדם ׁש ל בּ דמ וּ ת  הגּ וּ ף  בּ אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִיבּ נה

כּ #. ֹלא אלּ ה אבל לעוֹ למים. ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיקוּ ם

ה וּ אמה בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה ע וֹ שׂ ה אם ? ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
הזּ ה בּ עוֹ לם  להתּת ּק ן ז וֹ כה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַר וּ ח
הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה מה  האחר , הגּ וּ ף  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

ה וּ א אוֹ תּה ,בּ רוּ # ׁש גּ וֹ אל הגּ וֹ אל  אוֹ תוֹ  ? ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
וּ מׁש ּת ף  ל ׁש ם, ׁש ּמ כניס ׁש לּ וֹ  הרוּ ח ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָאוֹ תּה 
הכּ לי , בּ אוֹ תוֹ  ׁש היתה רוּ ח בּ אוֹ תּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוּ מערב 

נּ עשׂ ה וּ מה נאבדת. ׁש ֹּלא יׁש ודּ אי ׁש הרי  ? ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
רוּ חוֹ ת ׁש ֹלׁש  ומהׁש ם  יקום. בו אחר  גוף (באותו ָ◌ָ◌

שהיה ההיא  הגאלה וראה , בא  ' הוא, ברוך הקדוש עשה

ומשתתפת ונעזבת, שם  נכנסת הרי  שלו רוח  אותה, גואל

שהיתה הראשונה הרוח ואותה ההוא. בכלי  ומתערבת

נאבדת, ולא שם שגשארת ודאי  בו, ונדבקת כלי  באותו

שם, ונדבקה הכלי  באותו שעזב  הרוח אותה זה ומשום

ממגו יוצא שהיה שלו והיסוד  שלו השרש אחר רודף הוא

הרי זוגו. בת שהיתה במקום  אותו ובונה אליו, ומביאו

שם) רוחות הכּ לי שלש בּ אוֹ תוֹ  ׁש היתה אחת -ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לׁש ם ׁש נּ מׁש כה אוֹ תּה  ואחת ׁש ם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְונׁש ארה
ׁש הכניס  אוֹ תּה  ואחת ערטילאית, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהיתה
להיוֹ ת בּ הן. והתערב הגּ וֹ אל אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְלׁש ם

נעשׂ ה וּ מה אפׁש ר, אי רוּ חוֹ ת ?ׁש ֹלׁש  ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

ׁש עוֹ שׂ האלּ א  העליוֹ נוֹ ת הגּ בוּ ר וֹ ת הן כּ # ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
רוּ ח אוֹ תּה  ה וּ א . בּ רוּ # ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
התלבּ ׁש ה בּ וֹ  הגּ וֹ אל, אוֹ תוֹ  לׁש ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הכניס
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הגּ רים, לבוּ ׁש  ׁש ל בּ מקוֹ ם הזּ וֹ  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה
ׁש ם(והוא) ׁש 0בה ערטילאית רוּ ח ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואוֹ תּה 

העלי וֹ נה. לנּ ׁש מה לבוּ ׁש  להיוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְלהבּ נוֹ ת
ׁש נּ ׁש ארה בּ ּת חלּ ה ׁש היתה רוּ ח ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואוֹ תּה 
בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  מ0ם, ּפ רחה כלי , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
סוֹ דוֹ ת בּ תוֹ # מקוֹ ם לּה  מזמין ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהוּ א

ׁש בּ ּס  עדן,החלּ וֹ נוֹ ת הגּ ן  כּ תפי ׁש אחר לע  ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
הגּ וּ ף  לאוֹ תוֹ  וּ מתע לּ ה ׁש ם. ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונטמנת
יקוּ ם רוּ ח וּ באוֹ תּה  בּ ּת חלּ ה, ׁש היה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן 
ה0נים מאוֹ תם אחד  וזהוּ  הגּ וף, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 

טרם(למעלה)ׁש אמרנ וּ  הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  אבל  . ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
זכה ׁש ֹּלא מ0וּ ם ׁש הרי  גּ דוֹ ל , ענׁש וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ ק וּ ם
האדמה, לתוֹ # אוֹ תוֹ  הוֹ רידוּ  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתר בּ וֹ ת,
כּ # ואחר  ׁש ם. ונדּ וֹ ן לארקא, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּס מוּ כה
ועכׁש ו  י וֹ רד עכ ׁש ו לּת בל . אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַמעלים
מנוּ חה, לוֹ  אין ירד, והנּ ה עלה הנּ ה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶעוֹ לה,
וּ בראׁש י  טוֹ בים וימים לׁש בּ תוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּפ רט 
אדמת עפר. בּ אדמת יׁש נים ואלּ ה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳחדׁש ים.
כּ תוּ ב  אלּ וּ  ועל  מּת בל . - עפר  מאדמה. -ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

יקיצוּ (דניאליב ) עפר אדמת מיּ ׁש ני ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְור בּ ים
וּ לדראוֹ ן  לחרפוֹ ת ואלּ ה עוֹ לם לחיּ י  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה
אבל  להתּת ּק ן. זכוּ  ׁש ֹּלא אלּ ה  כּ ל ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָעוֹ לם.
ׁש 0בה ערטילאית רוּ ח אוֹ תּה  זכתה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאם
ׁש הרי  הוּ א, צדּ יק  אז להת ּת ּק ן, מ ּק דם ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְכּ מוֹ 
בּ ּס לע, ׁש נּ ׁש מרה בּ ּה  ׁש נּ אמר רוּ ח ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָאוֹ תּה 
אלּ ה ועל הראׁש וֹ ן, הגּ וּ ף בּ אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌3◌ְּת תּק ן
וגוֹ '. לחרפוֹ ת ואלּ ה עוֹ לם לחיּ י אלּ ה ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָכּ תוּ ב

להּת ּק ן. זכוּ  ׁש ֹּלא אוֹ תם ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָכּ ל

הּמ ל#וא לּ וּ  ׁש ל  העליוֹ נ וֹ ת הגּ בוּ רוֹ ת הן ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
נאבד . ֹלא וּ כלוּ ם הּק דוֹ ׁש , ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן 
וּ מקוֹ ם, אתר לוֹ  יׁש  הּפ ה הבל  ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
מה מּמ נּ וּ  עוֹ שׂ ה הוּ א בּ ר וּ # ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

קוֹ ל  ואפלּ וּ  אדם ׁש ל ד בּ וּ ר  ואפ לּ וּ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌0ֶעוֹ שׂ ה,
זה לכ לּ ם. י ׁש  וּ מקוֹ ם ואתר  בריקנוּ ת, ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵאינוֹ 
חד ׁש ה, בּ ריּ ה לעוֹ לם ויצא עכׁש ו  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ בנה
ׁש הרי  מכריזים, ֹלא זה ועל זוּ ג, בּ ת לוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵאין
לוֹ  ׁש היתה  הזּ וּ ג בּ ת מּמ נּ וּ . אבדה ז וּ גוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ ת

לאביו. ואחיו אּמ וֹ , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵנעשׂ תה

ּתֹורת להם נתן ׁשהּקּב"ה יׂשראל ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָא ׁשריהם
ּכל ׁשהרי ולילֹות  ימים ּבּה להׁשּתּדל  ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָאמת
מה ּכל חרּות לֹו י ׁש ּבּתֹורה  ׁשּמׁשּתּדל ְִִֵֵֵֵֶַַַָֹמי 

עליו ל ׁשלט  יכֹול  ׁשּלא  ה ּמות, מן ְִִֵֶֶַָָָָֹֹחרּות

וגו 'א ׁש רי מ ׁש ּפ ט ג)ׁש מרי  ח "א:(קו , [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ויצא  קנב:)פ ' ויּ צא](דף אחר ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
ו  ׁש בע מבּ אר אבּ איעקב  ר בּ י - חרנה יּ ל# ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌

ואמר, קו)ּפ תח מׁש ּפ ט (תהלים  ׁש מרי אׁש רי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עת  בכל  צדקה מׁש ּפ ט .עשׂ ה ׁש מרי ,אׁש רי ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

נתן  הוּ א בּ רוּ ! ׁש הּק ד וֹ ׁש  ישׂ ראל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם
ימים  בּ ּה  להׁש ּת דּ ל  אמת  ּת וֹ רת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָלהם 
יׁש  בּ ּת וֹ רה, ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל מי  כּ ל ׁש הרי ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְולילוֹ ת,
יכוֹ ל ׁש ֹּלא הּמ ות, מן חרוּ ת מה כּ ל, חרוּ ת  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֵל וֹ 
מי ׁש כּ ל  מ-וּ ם ּפ ר ׁש וּ ה, והרי עליו , ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש ֹלט
בּ עץ  נאחז בּ ּה , ונאחז  בּ ּת וֹ רה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 

החיּ ים,החיּ ים  מעץ עצמוֹ  את מר ּפ ה ואם  . ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
זהוּ  בּ וֹ . ונאחז עליו ׁש וֹ רה הּמ ות עץ  ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִהנּ ה

כד )ׁש כּ תוּ ב צר(משלי  צרה  בּ יוֹ ם  התרּפ ית  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
מן  ידיו מרּפ ה אם - התרּפ ית  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹכּ חכה.
צר זּ ה מה כּ חכה, צר  צרה בּ יוֹ ם ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה.

ּת מיד כּ חכה היא ׁש הרי כּ ה. כּ ח צר  ? ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌
כּ אׁש ר אדם בּ ן על ּת מיד וּ ׁש מירתּה  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלימין,
הרע  את דּ וֹ חה ואז הּת וֹ רה, בּ דרכי ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהוֹ ל#
י וּ כל  וֹלא האדם לבן  יקרב ׁש ֹּלא ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהח וּ צה
הּת וֹ רה מדּ רכי  סוֹ טה וּ כׁש אדם לוֹ . ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלקטרג
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מ0וּ ם כּ ה, כּ ח צר אזי מּמ נּ ה, ◌ִֹ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתר ּפ ה
על  ׁש וֹ לט ה7מאל, ׁש הוּ א הרע, ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
עד  החוּ צה, הזּ וֹ  ה"כּ ה" את ודוֹ חה ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,

בּ צרה. מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש דּ וֹ חק

אהּוב ה ּתֹורה , ּבדרכי  אֹוחז  אדם ּבן ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָּכאׁשר
ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ֶַָָׁשל

אדםדּ בר  בּ ן ׁש כּ אׁש ר  - כּ חכה צר אחר  ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
למעלה נאהב הּת וֹ רה, בּ דרכי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵאוֹ חז
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  אה וּ ב והוּ א למ ּט ה, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְונאהב

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הוּ א, יב )בּ רוּ # ב  וה'(שמואל ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌
הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  אהוּ ב ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲאהבוֹ ,
מדּ רכי  סוֹ טה וּ כׁש אדם אוֹ תוֹ . ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְואוֹ הב
וּ בעל  ׁש לּ וֹ  צר כּ ה, כּ ח צר אזי  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
אוֹ תוֹ  עליו  וׁש וֹ לט אליו, הוּ א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִשׂ נאה
הזּ ה בּ עוֹ לם בּ וֹ  ׁש ּמ קטרג עד רע , ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
ׁש ה וּ א הזּ ה, הרע ראה, בּ א הבּ א. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ בעוֹ לם
צדדים, בּ כּמ ה העוֹ לם על  ׁש וֹ לט הרע, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵיצר
נח ׁש  והוּ א בּ עוֹ לם, לוֹ  יׁש  ׁש לט וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה
בּ ני  בּ וֹ  ונכׁש לים אדם, בּ וֹ  ׁש חטא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַּת ּק יף
עד  עליהם, אוֹ תוֹ  וּ מוֹ ׁש כים ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
וּ ראה, וּ בא נׁש מוֹ תיהם. את להם ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ וֹ ציא
וכיון  הגּ וּ ף. על ׁש וֹ לט ׁש וֹ לט, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש הוּ א
הנּ ׁש מה, מּמ נּ וּ  יוֹ צאת הגּ וּ ף, על  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ לט
ואין  עוֹ לה, וה נּ ׁש מה  נטמא, ׁש ה גּ וּ ף ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

הםׁש וֹ לט וכּמ ה רׁש וּ ת. ׁש נּ וֹ טל עד  עליו ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
והרי  העוֹ לם, על וׁש וֹ לטים מצּ דּ וֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶׁש בּ אים
ׁש נּ עשׂ ים הע וֹ לם מעשׂ י ׁש כּ ל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָׁש נינ וּ 
וׁש ּמ ׁש ים, ממנּ ים לוֹ  וי ׁש  בּ הם, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ לטים
ה וּ א כּ ן ועל העוֹ לם. בּ מעשׂ י  ׁש ּמ ׁש ים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌3כּ לּ ם
קץ  ׁש יּ ׁש  ּפ רׁש וּ ה והרי ה7מאל, ׁש ל ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵקץ
ה7מאל  ׁש ל והּק ץ  לשׂ מאל, קץ וי ׁש  ֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלימין
בּ שׂ ר, כּ ל קץ נקרא בּ שׂ ר. כּ ל קץ הוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה

קץ  זהוּ  - הדּ בר  וסוֹ ד  ר וּ ח , כּ ל קץ נקרא ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹלא
בשר] על [כל וזה בּ שׂ ר, על קץ זה קץ. ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְוזהוּ 

זה חיצוֹ ני, וזה ּפ נימי  זה כּ # מ0וּ ם ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַר וּ ח.
וה נּ ה טמא , וזה קדוֹ ׁש  זה שׂ מאל, וזה ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָימין 

◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה.

האמוּ נה,וּ בא  ׁש ל  קדוֹ ׁש  עליוֹ ן סוֹ ד וּ ראה ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌
הנּ קבה, ועוֹ לם הזּ כר  עוֹ לם  ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהּס וֹ ד
האמ וּ נה סוֹ דוֹ ת וכל בּ וֹ , הּק ד ׁש ים קדׁש  ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ְוכל
וכל  החר וּ ת, וכל החיּ ים וכל יצאוּ , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן
וכל  מכּ אן, הם האוֹ ר וֹ ת וכל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהּט וֹ בוֹ ת
ׁש ל  האהבה וכל נדבוֹ ת, וטללי  ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכ וֹ ת
הדּ רוֹ ם. סוֹ ד הזּ ה, מהצּ ד  הכּ ל ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָהאהב וֹ ת
ׁש ּמ גּ יעה עד דּ רגוֹ ת מתּפ 0טוֹ ת הצּ פ וֹ ן ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמצד
לכלוּ # הּט מאה, בּ צד  הזּ הב, ּפ סלת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה
זה את ואוֹ חז למעלה, זה את  ואוֹ חז ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָטמא,
והם יחד , וּ נקבה זכר מזדּ וּ גים וכאן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה.
סוֹ ד  וזה וּ נקבה, זכר ׁש ל הּס וֹ ד נחׁש , ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵר וֹ כב
ויוֹ צאים הדּ רגוֹ ת נפרדוֹ ת וּ מכּ אן "ל . ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲעזאז
מכּ אן  ׁש ּמ תּפ 0טים  לעוֹ לם , צדדים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
הּט מאה, צדדי  וכלּ ם העוֹ לם , על  ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ לטים
ראה, בּ א הע וֹ לם. לתוֹ # שׂ רים ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌3◌ְוּ ממנּ ים
כּ 0וֹ ׁש נּ ה אדם כּ לּ וֹ  לעוֹ לם, עשׂ ו ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ צא
מגנּ ים א לּ וּ פים , וּ מ 0ם  ה7עיר, כּ מוֹ  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַבּ 7ער

עשר]ממנּ ים וה נּ ה[שנים בּ עוֹ לם, ׁש 0וֹ לטים ְ◌3◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה.

ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ׁשל האמּונה ְֱִֶַָָָָּׁשֹומרים 

מׁש ּפ ט ראה,בּ א  ׁש מרי ׁש -וֹ מרים -אׁש רי ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
הוּ א  בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ׁש ל מ0וּ םהאמוּ נה , ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

וצרי# מ ׁש ּפ ט, הוּ א הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
אחרת, לדר # יסטה ׁש ֹּלא  לׁש מר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
מ0וּ ם מׁש ּפ ט, ׁש וֹ מר ׁש יּ היה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש כּ ל  מׁש ּפ ט, ה וּ א  הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

IIתהלים IIזוהר 
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וכי  - עת בכל  צדקה עשׂ ה מׁש ּפ ט . ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְדּ רכיו
צדקה לעשׂ וֹ ת  אדם יכוֹ ל עת אלּ א ?בכל ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

צדקה  ועוֹ שׂ ה הּת וֹ רה בּ דרכי  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי 
מי ׁש כּ ל  אוֹ תּה . ׁש צּ ריכים אוֹ תם  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִעם
אוֹ תּה  מרבּ ה העני , עם  צדקה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ע וֹ שׂ ה
מי ראה, בּ א וּ למּט ה . למעלה ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְצדקה
ׁש עוֹ שׂ ה  צדקה  אוֹ תּה  בּ צדקה, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 
לא וֹ תוֹ  למעלה וּ מגּ יעה  למעלה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָעוֹ לה

יעקב , ׁש ל עלי וֹ נה,הּמ ק וֹ ם מרכּ בה ׁש הוּ א ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
הּמ עין  מן ההוּ א ל ּמ ק וֹ ם בּ רכוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַוּ ממׁש י#
ממׁש י# הצּ דקה וּ מאוֹ תּה  הּמ עינוֹ ת. כּ ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל
הּת חּת וֹ נים אוֹ תם לכל בּ רכוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַוּ מר בּ ה
וכלּ ם החיל וֹ ת, וּ לכל  הּמ רכּ בוֹ ת ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְוּ לכל 
מ0וּ ם כּ ראוּ י , אוֹ ר וֹ ת ונוֹ ספים ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמת בּ רכים,
עשׂ ה ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  עת, נקרא וּ  ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶׁש כּ לּ ם

בכל  עת.צדקה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

יכ ֹול עת בכל  וכי - עת בכל  צדקה ְְְְִֵֵֵָָָָָעֹוׂשה
עׂשרה ׁשּתים ּכן אם צדקה? לעׂשֹות  ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָאדם

יכ ֹול?! מי ּביֹום ְִָָׁשעֹות

עתע שׂ ה  בכל צדקה ג).צדקה  [זוהר:(קו , ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בהר פ ' קי"א .)ח"ג  מההשמטות(דף  השלמה 

ז) אדם](סימן  יכ וֹ ל עת בכל וכי נתבּ אר: ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
צדקה ׁש עוֹ תלע שׂ וֹ ת עשׂ רה ׁש ּת ים כּ ן, אם ? ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

יכוֹ ל  מי  מי ?בּ יוֹ ם למדנוּ , כּ # א לּ א ! ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עת בּ כל  מהוּ  עת. בּ כל צדקה ?ׁש עוֹ שׂ ה ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ׁש נּ אמר טז)כּ מוֹ  אל (ויקרא  עת בכל יבא ואל ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
י שׂ ראל  בּ כנסת תאמר וֹלא וּ באר וּ ה. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ,
אלּ א בּ צדּ יק, קד וֹ ׁש  רצוֹ ן עת ׁש היא ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלבדּ ּה ,
צדקה מר בּ ה  ׁש לּ מּט ה  עת בכל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאפלּ וּ 
בּ עליוֹ נים בּ כלּ ם, צדקה וּ מתעוֹ ררת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,
וּ רצוֹ נוֹ  ל בּ וֹ  אדם ישׂ ים כן מּפ ני  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ נים.
ׁש הגּ יעוּ  כּ יון הוּ א. בּ ר וּ # בּ ּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויד בּ ק

אמר, הּמ עשׂ ה. ל וֹ  סּפ רוּ  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
ׁש ּמ חזיק  מי כּ ל אפלּ וּ  בּ עצמוֹ , זּ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַוּ מה

הזּ ה,(באילן)לאילן בּ עוֹ לם נצּ וֹ ל החיּ ים ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
אדם, בּ ני  מ0אר  העוֹ לם מיתת מן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואפלּ וּ 

מאחר. ׁש כּ ן ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָכּ ל

הצדקהאמר מעוֹ ררת בּ כלּ ם ׁש מעוֹ ן, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה וּ א זה וּ מקוֹ ם החיּ ים, אילן ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶאת
מה החכמים וּ לתלמידי לכּ ל, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַהּמ ז וֹ ן

ֹלאּמ עשׂ יהם העוֹ לם  בּ ני כּ ל  ׁש הרי ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
הם ׁש הרי עליהם, צדקה לעוֹ רר  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְיכוֹ לים
נזּ וֹ נים העוֹ לם בּ ני  וכל בּ צדקה, ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲאח וּ זים
יכ וֹ לים ֹלא והם מּמ ׁש . בּ הם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ זכוּ תם,

מּמ ׁש , מהם  מילהתּפ רנס ׁש כּ ל  מּפ ני ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
החיּ ים  בּ אילן מׁש ּת דּ ל  בּ ּת וֹ רה, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל 

מּמ נּ וּ  מת ּפ רנסים הע וֹ לם  בּ ני  נמצאׁש כּ ל . ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לעוֹ לם מזוֹ ן מעוֹ ררים חכמים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּת למידי
מז וֹ ן, מתעוֹ רר העוֹ לם בּ ני לכל  אם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש לוֹ ם.

מתעוֹ רר ֹלא להם חכםמ דּ וּ ע ּת למיד אלּ א ? ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ֹלא החיּ ים ואילן מ ּמ ׁש , החיּ ים אילן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִהוּ א
הבּ א והע וֹ לם הבּ א, העוֹ לם מן אלּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִנזּ וֹ ן
ׁש עוֹ לה לאחר א לּ א הזּ ה , בּ עוֹ לם נמצא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹלא
ונ ׁש ר ׁש  מּמ נּ וּ  נזּ וֹ ן אז ההוּ א, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם
עץ  מּפ רי אוֹ כלים עכ ׁש ו עליו. ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָׁש ר ׁש יו

ה וּ א וּ מה ׁש נּ מצאהח יּ ים. מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ? ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
נקרא והוּ א העניּ ים, ג )אצל ּפ רי (בראשית ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

א וֹ כלים זה  ועל הגּ ן. בּ תוֹ # אׁש ר ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָהעץ
בּ ע וֹ לם הוּ א  הזּ ה.מהּפ רי  ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

מהי ועל בּ זר וֹ ע. נזּ וֹ נים הם למדנוּ , זה ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌
מזּמ ניםהזּ ר וֹ ע  והם גבוּ רה . זוֹ  ? ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌

אינוֹ  הבּ א העוֹ לם ׁש ּמ זוֹ ן הבּ א. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם
הכּ ח ׁש ל  קטן צמצוּ ם אלּ א הזּ ה, ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
טעמ וֹ  וזה הּת וֹ רה. בּ מתיקוּ ת ׁש נּ מצא ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש לּ וֹ 
וזוֹ  הּת חּת וֹ ן, העץ ׁש ל ההוּ א הּפ רי ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַעל

IIתהלים IIזוהר 
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העליוֹ ן  וּ מזוֹ ן חכמים הּת למידי ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה 
כּ ּמ ה הזּ ה, מהעוֹ לם ׁש יּ עברוּ  כּ יון ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם.
מּק יפים ה בּ א עוֹ לם ׁש ל עליוֹ נים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְנחלים
למעלה ויעלוּ  בוֹ  ויׁש ּת רׁש וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלמקוֹ מם,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  סד )למעלה, ֹלא(ישעיה עין ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ל וֹ . למחכּ ה יע שׂ ה זוּ לת # אֹלהים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָראתה

יעשׂ ה עוֹ לםמהוּ  ׁש נּ קרא זה היּ וֹ בל, זה ? ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מזוֹ ן  רוֹ צים  ׁש ֹּלא ודּ אי. ל וֹ , למח כּ ה ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א.

ׁש יּ גּ יעוּ  עד הזּ ה לּמ זוֹ ן (שיתקן)לעוֹ לם  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ׁש לּ הם הּמ ז וֹ ן וּ מהוּ  הבּ א.ׁש לּ הם. העוֹ לם ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ֹלא עין כּ ת וּ ב ׁש עליהם בּ כּ ל, זכּ אים זה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל
וגוֹ ': אֹלהים מההשמטות)ראתה כאן .(עד  ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ְ◌

למעלה עֹוׂשה הּוא לעני צדקה ׁשּנֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָמי 
ּכרא ּוי ׁשלם קדֹוׁש ֵֵָָָָׁשם

צע שׂ ה  עתצדקה  בכל ג).דקה [זוהר:(קו , ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ויקרא  פ ' קי"ג:)]ח "ג  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְונתּת י (דף
יּת ן  ואחד  אחד כּ ל וגוֹ '. בּ עּת ם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִגׁש מיכם

הם מי עליכם. ׁש עשׂ יתםכּ חוֹ  תּק וּ ן אוֹ תוֹ  ? ֲֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
כּ תוּ ב  זה כּ מוֹ  הּק דוֹ ׁש , ה0ם אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל

יח) צדקה(בראשית לעשׂ וֹ ת ה' דּ ר # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוׁש מרוּ 
ה', דּ ר# ו ׁש מר וּ  ׁש כּ תוּ ב  כּ יון וכי ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ ט.

וּ מׁש ּפ ט צדקה לעשׂ וֹ ת מי לּמ ה אלּ א ? ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
עוֹ שׂ ה הוּ א כּ ביכוֹ ל  הּת וֹ רה, דּ רכי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ מר

וּ מׁש ּפ ט צדקה זּ ה וּ מה וּ מׁש ּפ ט. ?צדקה  ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש מעוֹ ן  רבּ י בּ כה  הוּ א. בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶזה
י וֹ דעים ׁש ֹּלא אדם לבני  להם אוֹ י  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואמר ,
עוֹ שׂ ה מי רבּ וֹ נם. בּ כבוֹ ד מׁש גּ יחים  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוֹלא

יוֹ ם בּ כל הּק דוֹ ׁש  מי ה0ם אוֹ מר, הוה ? ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
הרי  ראה, בּ א לענ יּ ים. צדקה ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ תן
וכל  בּ דּ ין , אחוּ ז ׁש העני הוּ א, כּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה
צדק, ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם בּ דין, הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלוֹ 

ׁש נּ אמר  קב )כּ מוֹ  כי(תהלים לעני  ּת פ לּ ה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

וּ בארנוּ .יעטף  יד, ׁש ל תפלּ ה זוֹ  ּת פלּ ה, . ַ◌ֲ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
עוֹ שׂ ה הוּ א לעני , צדקה ׁש נּ וֹ תן ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִוּ מי
צדקה כּ י  כּ ראוּ י . ׁש לם קדוֹ ׁש  ׁש ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
לצדק. נוֹ תן וּ צדקה הח יּ ים, עץ ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶזה
זה, עם זה מתחבּ ר אז לצדק , ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כׁש נּ וֹ תן 

ׁש לם. נמצא הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְוה 0ם

ההתעוֹ רר וּ תמי ז וֹ  (שעושהׁש עוֹ שׂ ה ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌
זו) כּ אלּ וּ התעוררות בּ ודּ אי ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מ ּט ה,

כּ מ וֹ  בּ ׁש למ וּ ת . הּק ד וֹ ׁש  ה0ם את ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָעשׂ ה
למעלה. מתע וֹ רר כּ # למּט ה, עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א

כּ ת וּ ב, זה קו)ועל מׁש ּפ ט (שם  ׁש מרי אׁש רי ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
עת  בכל צדקה זהעשׂ ה - צדקה עשׂ ה  . ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

עוֹ שׂ ה ה וּ א  כּ ביכוֹ ל הוּ א, בּ רוּ # ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
מיהוּ  נתבּ אר הרי העני ראה, בּ א ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹאוֹ תוֹ .

הּט עם מה לוֹ מקוֹ מוֹ . אין  העני  כּ י ? ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
ל וֹ , 0נּ וֹ תנים מה אלּ א כּ ל וּ ם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִמ0לּ וֹ 
מה אלּ א מ0לּ ּה  אוֹ ר  לּה  אין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהלּ בנה
עני  ל ּמ ה ראה, בּ א לּה . נוֹ תן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌0ֶה0מׁש 

כּ מת הּט עםחׁש וּ ב מה  מקוֹ ם? אוֹ תוֹ  כּ י ? ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌
מצוּ י , הוּ א הּמ ות בּ מקוֹ ם ׁש הרי  ל וֹ , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵגּ וֹ רם
ה וּ א עליו ׁש חס אוֹ תוֹ  מת. נקרא  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
עליו, ׁש וֹ רה הח יּ ים עץ צדקה, לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵנוֹ תן

ׁש נּ אמר י)כּ מוֹ  מּמ ות.(משלי ּת צּ יל וּ צדקה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
ה וּ א גּ ם כּ # למּט ה , אדם ׁש עוֹ שׂ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי  מ ּמ ׁש . למעלה ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה
מ0וּ ם למעלה, קדוֹ ׁש  ׁש ם לעשׂ וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ וֹ כה
והדּ ברים הכּ ל. על עוֹ לה הצּ דקה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ #

כּ ׁש  מעוֹ ררהאלּ ה, ׁש הרי לׁש מּה , הצּ דקה ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
הכּ ל  וׁש יּ היה כּ אחד, לחבּ רם לצדק ֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְצדקה
מתּת ּק ן  ֹלא צדק ׁש הרי כּ ראוּ י. קדוֹ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵׁש ם

ׁש כּ ת וּ ב בּ צדקה, אלּ א נׁש לם נד )וֹלא (ישעיה ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
נאמר, ישׂ ראל ולכנסת ּת כּ וֹ נני. ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ צדקה

אתם ועשׂ יתם כּ # וגוֹ '.וּ מ0וּ ם ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌
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יהו�ד  ׁש וּ עת%:�זכרני בּ י ּפ קדני עּמ % בּ חירי%הבּ רצוֹ ן בּ טוֹ בת לראוֹ ת ¨§¥¦§Ÿ̈¦§©¤¨§¥¦¦¨¤¦§§©§¦¤
נחלת%: עם להתהלּ ל גּ וֹ י% בּ שׂ מחת העוינוּ ולשׂ מח אבוֹ תינוּ  עם חטאנוּ  ¦§Ÿ©§¦§©¤§¦§©¥¦©£¨¤¨¨¦£¥¤¡¦

חסדי%זהרׁש ענוּ : רב את זכרוּ  ֹלא נפלאוֹ תי% השׂ כּ ילוּ  ֹלא במצרים אבוֹ תינוּ  ¦§¨§£¥§¦§©¦¦§¦¦§§¤¨§¤Ÿ£¨¤

סוּ ף: בּ ים ים על גּ בוּ רתוֹ :חויּ מרוּ  את להוֹ דיע ׁש מוֹ  למען ׁש יעם בּ יםטויּ וֹ  ויּ גער ©©§©¨§©©¦¥§©©§§¦©¤§¨©¦§©§©

כּ ּמ דבּ ר: בּ ּת המוֹ ת ויּ וֹ ליכם ויּ חרב אוֹ יב:יסוּ ף מיּ ד ויּ גאלם שׂ וֹ נא מיּ ד ׁש יעם ויּ וֹ  ©¤¡¨©¦¥©§Ÿ©¦§¨©¦¥¦©¥©¦§¨¥¦©¥
נוֹ תר:יא ֹלא מהם אחד צריהם מים ּת הלּ תוֹ :יבויכּס וּ  יׁש ירוּ  בדבריו ויּ אמינוּ  ©§©©¦¨¥¤¤¨¥¤¨©©£¦¦§¨¨¨¦§¦¨

לעצתוֹ יג חכּ וּ  ֹלא מעשׂ יו ׁש כחוּ  אליד:מהרוּ  וינּס וּ  בּ ּמ דבּ ר תאוה ויּ תאוּ וּ  ¦£¨§©£¨¦©£¨©¦§©©£¨©¦§¨©§©¥

בּ נפׁש ם:טובּ יׁש ימוֹ ן: רזוֹ ן ויׁש לּ ח ׁש אלתם להם בּ ּמ חנהטזויּ ּת ן למׁש ה ויקנאוּ  ¦¦©¦¥¨¤¤¡¨¨©§©©¨§©§¨©§©§§Ÿ¤©©£¤

יהו� ׁש  קדוֹ  אבירם:יז:�לאהרן עדת על וּת כס דּ תן וּת בלע ארץ ּת פּת ח §©£Ÿ§§Ÿ̈¦§©¤¤©¦§©¨¨©§©©£©£¦¨
רׁש עים:יח ּת להט להבה בּ עדתם אׁש  ׁש ּת חווּ יטוּת בער ויּ  בּ חרב עגל יעשׂ וּ  ©¦§©¥©£¨¨¤¨¨§©¥§¨¦©£¥¤§Ÿ¥©¦§©£

עשׂ ב:כ למּס כה: אכל ׁש וֹ ר בּ תבנית כּ בוֹ דם את ׁש יעםכאויּ מירוּ  מוֹ  אל ׁש כחוּ  §©¥¨©¨¦¤§¨§©§¦Ÿ¥¥¤¨§¥¦¨

ׁשֹור הּוא ארּבעה מא ֹותם  לּנזיקין ְְִִִֵַַָָָרא ׁשֹון
לעֹולם להּזיק  אב ֹות  ארּבעה ְְְִֵַַָָָָָוהם

וגו 'ויּ מיר וּ  ּכ בוֹ דם כ )את ח "ב:(קו, [זוהר ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

תשא  כי קצ"א .)פ ' החטא](דף  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָבּ ני,
רב )ׁש ע שׂ וּ  והׁש ּת ּת פוּ (ערב  ׁש בּ ח וּ ץ, העם ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌

חטאוּ , הם בּ אם - הּק ד וֹ ׁש  העם ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבוֹ 
אֹלהים אֹלהים, לנוּ  עשׂ ה קוּ ם ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש 0וֹ רה הוּ א הזּ ה , ישׂ ראל כּ בוֹ ד ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי.
הכּ תוּ ב  סוֹ ד וזהוּ  בּ נים, על  כּ אם  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָעליה

קו) ׁש וֹ ר.(תהלים בּ תבנית כּ בוֹ דם את  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַויּ מירוּ 
ׁש לּ הם. האּמ א ישׂ ראל, ׁש ל כּ בוֹ דם ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶזה

ׁש כּ תוּ ב ד )וזהוּ  א כבוֹ ד .(שמואל  גּ לה ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
עּמ הם. בּ גּ לוּ ת לגלוֹ ת ל0כינה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש גּ רמוּ 

בּ ּמ ה כּ בוֹ דם. את ו יּ מירוּ  זה בּ תבניתועל ? ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ ראה, בּ א הדּ בר. סוֹ ד  הוּ א כּ אן ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָׁש וֹ ר.
הרעים, ה 0מרים היּ ין ׁש מרי  בּ תוֹ # ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה
קדמוֹ ן, מ זּ יק מקטרג, אחד, מפגּ יע ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָיצא
לתוֹ # כּ ׁש ּק רב אדם. דּ מוּ ת בּ סוֹ ד  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְוהוּ א
לרדת ור וֹ צה מ0ם ׁש ּמ עבר  כּ יון ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש ,

את להזּ יק  בּ לב וּ ׁש  להתל בּ ׁש  רוֹ צה ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
והלּ בוּ ׁש  וּ מר כּ ב וֹ תיו. הוּ א ויוֹ רד ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
דּ מ וּ ת ׁש וֹ ר, ּת בנית  - לוֹ קח  ׁש הוּ א ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן 
אר בּ עה. מאוֹ תם לנּ זיקין וראׁש וֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְׁש וֹ ר,
להזּ יק  אבוֹ ת ארבּ עה והם ׁש וֹ ר . ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְהוּ א
ּפ רט ה נּ זיקין אב וֹ ת ׁש ֹלׁש ת  וכל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם,

כּ תוּ ב זה ועל ׁש לּ וֹ , כּ לּ ם ויּ מיר וּ ל 0וֹ ר, ַ◌3◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ׁש וֹ ר בּ תבנית כּ בוֹ דם  .את  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עשׂ בזּ המה  אבל אכל  בוֹ , דּ רׁש נוּ  הרי ? ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌
לחם ׁש ל מ ּת מצית הדּ בר  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִעּק ר 
חלק. בּ הם ל וֹ  אין דגן מיני ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁש בעה
נאה וֹלא ׁש ם, היתה ֹלא האם כּ # ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
י וֹ דע  היה ׁש האב וּ מ0וּ ם ׁש ם. להיוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָלּה 
למׁש ה, אמר ודרכּ ּה , האם רחמנוּ ת ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶאת
בּ ׁש ניהם. ּת מיד בּ זה  העצה אהוּ בי, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְבּ ני

ראוּ י ו  ׁש ֹּלא בּ לחׁש , לי ׁש לּ ח ׁש וּ  זהוּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ׁש הרי  ויראה ידע, ֹלא ׁש הבּ ן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְלגלּ וֹ ת,
ׁש ניהם אבל יפחד . ותמיד  מוּ כנה, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְרצ וּ עה

אחת. וּ בעצה ז וֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְבּ עצה
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בּ מצרים: גדלוֹ ת סוּ ף:כבעשׂ ה ים על נוֹ ראוֹ ת חם בּ ארץ ויּ אמרכגנפלאוֹ ת Ÿ¤§Ÿ§¦§¨¦¦§¨§¤¤¨¨©©©Ÿ¤
מהׁש חית: חמתוֹ  להׁש יב לפניו בּ ּפ רץ עמד בחירוֹ  מׁש ה לוּ לי ¦§©¥¨£¦¨§¨¨§¤¤©©¨¦§¤Ÿ¥¨¦§©§להׁש מידם

ׁשהלכה ׁשכינה זֹו - ּכב ֹודם  את  ְְְִִֶֶַָָָָָו ּימירּו
אל טמא ּבמק ֹום א ֹותּה והחליפ ּו ְְְֱִִֵֵֵֶֶָָָלפניהם

ֵַאחר

וגו 'ו יּ מיר וּ  ּכ ב וֹ דם כ )את פ ':(קו , ח"ב [זוהר  ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

רל'ז .)פקודי קו)כּ תוּ ב](דף (תהלים ָ◌
עשׂ ב אכל ׁש וֹ ר בּ תבנית  כּ בוֹ דם את .ו יּ מירוּ  ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌

ׁש וֹ ר ּת בנית זּ ה מצּ ד מה ׁש וֹ ר עגל . זה ? ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
שׂ מאל  בּ וֹ  ונכלל ימין, אהרן ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַה7מאל,
ויּ מיר וּ  וּ ראה, בּ א ידוֹ . על ויצא בּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתגּ בּ ר 
לפניהם, ׁש הלכה ׁש כינה זוֹ  - כּ ב וֹ דם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאת
אחר. אל טמא, בּ מקוֹ ם אוֹ תּה  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְוהחליפ וּ 
מהעוֹ לם הזּ וֹ  הזּ המה עברה ֹלא כּ # ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌3◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש יּ עבירנּ ה זמן אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַעד

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  יג )מהעוֹ לם, רוּ ח(זכריה ואת ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
בּ ארנוּ . והרי הארץ, מן אעביר ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ַהּט מאה

הּדין  מּדת  אין ּבּדֹור ׁשהּצּדיקים  זמן ְִִִִֵֶַַַַַַָּכל
ּבהם ל ׁשלט  ְְִֶָָֹיכ ֹולה 

וגו'ויּ אמר  בחירוֹ  מ ׁש ה לוּ לי להׁש מידם  ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌

כג) בראשית :(קו, פ ' חדש ט"ז :)[זוהר ](דף

ויׁש  רב, אמר  יצחק ר בּ י אמר ׁש נינוּ , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
זמן  כּ ל רב, בּ ׁש ם יהוּ דה רבּ י אמר ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ מרים
יכוֹ לה ה דּ ין מדּ ת אין בּ דּ וֹ ר, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הצּ דּ יקים

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  בּ הם. קו)ל ׁש ֹלט ויּ אמר(תהלים ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
בּ ּפ רץ  עמד בחיר וֹ  מׁש ה ל וּ לי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מידם
וּ כ ׁש הּק דוֹ ׁש  מהׁש חית. חמת וֹ  להׁש יב ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלפניו
בּ רׁש עים, דּ ין לעשׂ וֹ ת  ר וֹ צה הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
דין  ע וֹ שׂ ה ואז מ בּ יניהם , הצּ דּ יקים ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְמסלּ ק

דּ וֹ מה בּ רׁש עים. הדּ בר  למה למל#מׁש ל ? ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
וראה לגנּ וֹ  נכנס אחד יוֹ ם  ּפ רדּ ס. לוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

אני  אמר, ר בּ ים. דּ רדּ רים בּ כלּ וֹ  ׁש ם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
וראה עיניו  הרים מכּ אן. אוֹ תם  לבער  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶר וֹ צה
אוֹ תם בּ ׁש ביל אמר , ונאים . טוֹ בים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְורדים
וּ כׁש נּ תנוּ  הדּ רדּ רים, כּ ל  את אׁש איר ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהוּ רדים
ועקר אוֹ תם נטל  הוּ רדים, אוֹ תם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵריחם 
הרי  אמר , אוֹ תם , ׁש עקר כּ יון הגּ ן. מן ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָאוֹ תם
וּ לבער הגּ ן ׁש ל הדּ רדּ רים את לעקר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן

בּ  הּק דוֹ ׁש  כּ # מכּ אן . הוּ א,אוֹ תם זמן ר וּ # כּ ל  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
בּ ר ׁש עים. דין  נעשׂ ה אין בּ דּ וֹ ר , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הצּ דּ יקים
דין  נעשׂ ה אז  מבּ יניהם , הצּ דּ יקים ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנסּת לּ קוּ 

◌ִ◌ָ◌ְ◌ָבּ ר ׁש עים.

ׁשאחזּתּו עד  ׁשהתּפּלל מל ּמד ויחל ? ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָמה ּו
מׁשה הּניח  לא א ֹומרים חכמים ְְֲִִִִֶַַָָָֹֹחלחלה 
העֹוה"ז מן עליהם נפׁשֹו ׁשּנתן עד ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלהּקּב"ה

העֹוה "ב ִַָּומן

וגו'ויּ אמר  בחירוֹ  מ ׁש ה לוּ לי להׁש מידם  ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌

כג) נח:(קו, פ ' חדש השמטות[זוהר כט . (דף 

יב) בּ ין ]סי' מה וּ ראה בּ א יוֹ חנן, ר בּ י  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
נח. וּ בין כּ # אחר לי שׂ ראל  ׁש היוּ  ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
עליו  התּפ לּ ל וֹלא דּ וֹ רוֹ  על הגן ֹלא  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַֹנח
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש אמר ׁש כּ יון ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ אברהם.

כ )לאברהם יח, כּ י (שם ועמוֹ רה סדוֹ ם זעקת ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
והר בּ ה ויּ אמר, אברהם ו יּ גּ ׁש  - מיּ ד ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָר בּ ה ,
ׁש 0אל  עד  הוּ א, בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  כּ נגד ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְדברים
ׁש יּ כ ּפ ר צ דּ יקים ע שׂ רה ׁש ם יּמ צא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש אם
ׁש היוּ  אברהם וחׁש ב  בּ ׁש בילם. ה דּ וֹ ר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְלכל 
וּ בנוֹ תיו  וּ בניו ואׁש ּת וֹ  לוֹ ט עם בּ עיר, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲעשׂ רה
מ ׁש ה בּ א י וֹ תר . התּפ לּ ל ֹלא ולכן ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַוחתניו,
הּק דוֹ ׁש  ׁש אמר  כּ יון הדּ וֹ ר . כּ ל על ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְוהגן

IIתהלים IIזוהר 
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לדברוֹ :כד האמינוּ  ֹלא חמדּ ה בּ ארץ ׁש מעוּ כהויּ מאסוּ  ֹלא באהליהם ויּ רגנוּ  ©¦§£§¤¤¤§¨¤¡¦¦§¨©¥¨§§¨¢¥¤¨§
יהו� בּ ּמ דבּ ר:כו:�בּ קוֹ ל אוֹ תם להּפ יל להם ידוֹ  זרעםכזויּ )א וּ להּפ יל §§Ÿ̈©¦¨¨¨¤§©¦¨©¦§¨§©¦©§¨

בּ ארצוֹ ת: וּ לזרוֹ תם מתים:כחבּ גּ וֹ ים זבחי ויּ אכלוּ  ּפ עוֹ ר לבעל ויּ כעיסוּ כטויּ צּ מדוּ  ©¦§¨¨¨£¨©¦¨§§©©§©Ÿ§¦§¥¥¦©©§¦
מגּ פה: בּ ם וּת פרץ הּמ גּ פה:ל בּ מעלליהם וּת עצר ויפלּ ל ּפ ינחס ויּ עמד §©©§¥¤©¦§¨¨©¥¨©©£Ÿ¦§¨©§©¥©¥¨©©©¥¨

עוֹ לם:לא עד ודר לדר לצדקה לוֹ  למׁש הלבוּת חׁש ב ויּ רע מריבה מי על ויּ קציפוּ  ©¥¨¤¦§¨¨§Ÿ¨Ÿ©¨©©§¦©¥§¦¨©¥©§Ÿ¤
בּ שׂ פתיו:לגבּ עבוּ רם: ויבּט א רוּ חוֹ  את המרוּ  העּמ יםלדכּ י את הׁש מידוּ  ֹלא ©£¨¦¦§¤©§©¥¦§¨¨¦§¦¤¨©¦

יהו� אמר מעשׂ יהם:להלהם:�אׁש ר ויּ למדוּ  בגּ וֹ ים ויּ עבדוּ לוויּ תערבוּ  £¤¨©§Ÿ̈¨¤©¦§¨§©¦©¦§§©£¥¤©©©§

למוֹ קׁש : להם ויּ היוּ  עצבּ יהם ל$דים:לזאת בּ נוֹ תיהם ואת בּ ניהם את ויּ זבּ חוּ  ¤£©¥¤©¦§¨¤§¥©¦§§¤§¥¤§¤§¥¤©¥¦

הארץלח וּת חנף כנען לעצבּ י זבּ חוּ  אׁש ר וּ בנוֹ תיהם בּ ניהם דּ ם נקי דם ׁש ּפ כוּ  ¤¨¨©¡¤©©¨§¥©£©§¦¤£¤¥§¤¥§©¦¨¨§§¦©ויּ 
בּ מעלליהם:לטבּ דּ מים: ויּ זנוּ  במעשׂ יהם יהו�מויּ טמאוּ  אף בּ עּמ וֹ �ויּ חר ©¨¦©¦§§§©£¥¤©¦§§©©§¥¤©¦©©§Ÿ̈§©

נחלתוֹ : את שׂ נאיהם:מאויתעב בהם ויּ מׁש לוּ  גּ וֹ ים בּ יד ויּ לחצוּ םמבויּ ּת נם ©§¨¥¤©£¨©¦§¥§©¦©¦§§¨¤Ÿ§¥¤©¦§¨

ידם: ּת חת ויּ כּ נעוּ  ויּ מכּ וּ מגאוֹ יביהם בעצתם ימרוּ  והּמ ה יצּ ילם רבּ וֹ ת ּפ עמים §¥¤©¦¨§©©¨¨§¨¦©©¦¥§¥¨©§©£¨¨©¨Ÿ

רנּ תם:מדבּ עוֹ נם: את ׁש מעוֹ  בּ  להם בּ צּ ר כּ רבויּ זכּ רמהויּ רא ויּ נּ חם בּ ריתוֹ  להם ©£¨©©§©©¨¤§¨§¤¦¨¨©¦§Ÿ¨¤§¦©¦¨¥§Ÿ
ׁש וֹ ביהם:מוחסדיו:(חסדו) כּ ל לפני לרחמים אוֹ תם יהו�מזויּ ּת ן ׁש יענוּ  �הוֹ  £¨¨©¦¥¨§©£¦¦§¥¨¥¤¦¥§Ÿ̈

בּ תהלּ ת%:'אֹלהינוּ  להׁש ּת בּ ח קדׁש % לׁש ם להדוֹ ת הגּ וֹ ים מן וקבּ צנוּ  ¡¥§©§¥¦©¦§Ÿ§¥¨§¤§¦§©¥©¦§¦¨¤

יהו�מח העם'אֹלהי�בּ רוּ � כּ ל ואמר העוֹ לם ועד העוֹ לם מן ישׂ ראל ¨§Ÿ̈¡¥¦§¨¥¦¨¨§©¨¨§¨©¨¨¨
הללוּ יּה : ¨§©¥̈אמן

מהר סרוּ  חטאוּ , ישׂ ראל למׁש ה, הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ָבּ רוּ #
בּ וֹ  כּ תוּ ב מה - הדּ ר # לב )?מן ויחל (שמות ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

עדמ ׁש ה . ׁש התּפ לּ ל  מל ּמ ד ויחל ? מהוּ  ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
ֹלא  אוֹ מרים, חכמים חלחלה. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש אחזּת וּ 
ׁש נּ תן  עד  הוּ א בּ ר וּ ! להּק דוֹ ׁש  מׁש ה  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִהנּ יח
העוֹ לם  וּ מן  הזּ ה הע וֹ לם מן עליהם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַנפׁש וֹ 

ׁש כּ תוּ בהבּ א  חּט אתם(שם), ּת 7א אם ועּת ה ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ תבּת . אׁש ר מּס פר# נא מחני אין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְואם

מכּ אן, י וֹ סי רבּ י  קו)אמר ויּ אמר(תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌
בּ ּפ רץ  עמד  בחירוֹ  מׁש ה ל וּ לי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש מידם

דּ וֹ רם,לפניו  על הגנּ וּ  הצּ דּ יקים כּ ל  וכן . ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ונח בּ הם. לׁש ֹלט  הדּ ין מדּ ת הנּ יח וּ  ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְוֹלא
לוֹ  ואמר הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  עּמ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתעכּ ב
רחמים, עליהם יבּק ׁש  ׁש ּמ א דברים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִר בּ וּ י
רחמים, עליהם ב ּק ׁש  וֹלא הׁש גּ יח ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

העוֹ לם. כּ ל ונאבד הּת בה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוע שׂ ה
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iying xtq

ליהו�אקזכב לחודש  חסדּ וֹ :�הדוּ  לעוֹ לם כּ י טוֹ ב יהו�בכּ י גּ אוּ לי יאמרוּ  Ÿ©Ÿ̈¦¦§¨©§Ÿ§§¥§Ÿ̈

צר:� מיּ ד גּ אלם מצּ פוֹ ןג אׁש ר וּ מּמ ערב מּמ זרח קבּ צם וּ מארצוֹ ת £¤§¨¨¦©¨¥£¨¦§¨¦¦§¨¦©£¨¦¨

מצאוּ :ד וּ מיּ ם: ֹלא ׁש ב מוֹ  עיר דּ ר� בּ יׁש ימוֹ ן בּמ דבּ ר צמאיםהּת עוּ  גּ ם רעבים ¦¨¨©¦§¨¦¦¨¤¦¨¨¨§¥¦©§¥¦

ּת תעּט ף: בּ הם יהו�ונפׁש ם אל יצּ ילם:�ויּ צעקוּ  מּמ צוּ קוֹ תיהם להם בּ צּ ר ©§¨¨¤¦§©¨©¦§£¤§Ÿ̈©©¨¤¦§¥¤©¦¥

ׁש ב:ז מוֹ  עיר אל ללכת יׁש רה בּ דר� ליהו�חויּ דריכם חסדּ וֹ �יוֹ דוּ  ©©§¦¥§¤¤§¨¨¨¤¤¤¦¨©Ÿ̈©§

אדם: לבני ונפטונפלאוֹ תיו ׁש קקה נפׁש  השׂ בּ יע טוֹ ב:כּ י מלּ א רעבה יׁש בייׁש  §¦§§¨¦§¥¨¨¦¦§¦©¤¤Ÿ¥¨§¤¤§¥¨¦¥Ÿ§¥

וּ ברזל: עני אסירי וצלמות נאצוּ :יאחׁש � עליוֹ ן ועצת אל אמרי המרוּ  כּ י Ÿ¤§©§¨¤£¦¥¢¦©§¤¦¦§¦§¥¥©£©¤§¨¨

עזר:יב ואין ׁש לוּ  כּ  לבּ ם בּ עמל יהו�יגויּ כנע אל להם�ויּ זעקוּ  בּ צּ ר ©©§©¤¨¨¦¨¨§§¥Ÿ¥©¦§£¤§Ÿ̈©©¨¤

ׁש יעם: יוֹ  ינּת ק:ידמּמ צקוֹ תיהם וּ מוֹ סרוֹ תיהם וצלמות מחׁש � יוֹ דוּ טויוֹ ציאם ¦§ª¥¤¦¥¦¥¥Ÿ¤§©§¨¤§¥¤§©¥

אדם:�ליהו� לבני ונפלאוֹ תיו וּ בריחיטזחסדּ וֹ  נחׁש ת דּ לתוֹ ת ׁש בּ ר כּ י ©Ÿ̈©§§¦§§¨¦§¥¨¨¦¦©©§§Ÿ¤§¦¥

גּ דּ ע: יתענּ וּ :יזברזל וּ מעוֹ נתיהם ּפ ׁש עם מדּ ר� נפׁש םיחאולים ּת תעב אכל כּ ל ©§¤¦¥©¡¦¦¦¤¤¦§¨¥£Ÿ¥¤¦§©¨Ÿ¤§©¥©§¨

מות: ׁש ערי עד יהו�יטויּ גּ יעוּ  אל מּמ צקוֹ תיהם�ויּ זעקוּ  להם בּ צּ ר ©©¦©©£¥¨¤©¦§£¤§Ÿ̈©©¨¤¦§ª¥¤

תמידית לקדחת 

ה' גאולי  ב)יאמרו קז]:(קז , לפרק תהלים לקדחת [שימוש לאמרו  מאוד טוב הוא המזמור  זה
י"ה . הוא  שלו והשם תמידית.

IIתהלים IIשימוש

וצ ֹועק ּוב ֹוכה ׁשּמתּפּלל מי  זה רּבֹותינּו: ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשנ ּו
ל יכֹול ׁשּלא זֹועד ּתפּלה - ּבׂשפתיו רח ׁש ְְְִִִֶַָָָָֹֹ

ריקם ח ֹוזרת  לא  ּולעֹולם ּבּלב  ׁשהיא ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשלמה
וגו 'ו יּ צעק וּ  ה' ו )אל שמות:(קז, פ' ח "ב  [זוהר ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌

כ) מי](דף  זה  רבּ וֹ תינוּ , ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נ וּ 
יכוֹ ל ׁש ֹּלא עד  וצוֹ עק וּ ב וֹ כה ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ת ּפ לּ ל
ׁש היא  ׁש למה, זוֹ  ּת פלּ ה - בּ שׂ פתיו ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִלרחׁש 

ריקם. חוֹ זרת ֹלא וּ לעוֹ לם רבּ י בּ לּ ב, אמר  ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ׁש ל  דּ ינוֹ  גּ זר  ׁש ּק וֹ רעת צעקה גּ דוֹ לה ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְיהוּ דה,
גּ דוֹ לה אמר, יצחק רבּ י  ימיו. מכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָאדם
מעלה. ׁש ל הדּ ין מדּ ת על  ׁש ּמ וֹ ׁש לת  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְצעקה
ׁש ּמ וֹ ׁש לת צעקה גּ ד וֹ לה אמר, יוֹ סי  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
צעקה בּ ׁש ביל הבּ א. וּ בעוֹ לם הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
הבּ א, והע וֹ לם הזּ ה העוֹ לם האדם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵנוֹ חל

קז)ׁש כּ תוּ ב להם(תהלים  בּ צּ ר ה' אל  ויּ צעקוּ  ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
יצּ ילם. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּמ צוּ קוֹ תיהם
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ׁש יעם: מ$חיתוֹ תם:כ יוֹ  וימלּ ט וירּפ אם דּ ברוֹ  ליהו�כאיׁש לח �יוֹ דוּ  ¦¥¦§©§¨§¦§¨¥¦©¥¦§¦¨©Ÿ̈

אדם: לבני ונפלאוֹ תיו בּ רנּ ה:כבחסדּ וֹ  מעשׂ יו ויסּפ רוּ  תוֹ דה זבחי ויזבּ חוּ  ©§§¦§§¨¦§¥¨¨§¦§§¦§¥¨¦©§©£¨§¦¨

רבּ ים:כג בּ מים מלאכה עשׂ י בּ אניּ וֹ ת היּ ם יהו�כדיוֹ רדי מעשׂ י ראוּ  הּמ ה §¥©¨¨¢¦Ÿ¥§¨¨§©¦©¦¥¨¨©£¥§Ÿ̈

בּ מצוּ לה:� גּ לּ יו:כהונפלאוֹ תיו וּת רוֹ מם סערה רוּ ח ויּ עמד יעלוּ כוויּ אמר §¦§§¨¦§¨©Ÿ¤©©£¥©§¨¨©§¥©¨©£
תתמוֹ גג: בּ רעה נפׁש ם תהוֹ מוֹ ת ירדוּ  חכמתםכזׁש מים וכל כּ $כּ וֹ ר וינוּ עוּ  יחוֹ גּ וּ  ¨©¦¥§§©§¨§¨¨¦§¨¨§¨©¦§¨¨§¨¨

יהו�כחּת תבּ לּ ע: אל יוֹ ציאם:�ויּ צעקוּ  וּ מּמ צוּ קתיהם להם יקםכטבּ צּ ר ¦§©¨©¦§£¤§Ÿ̈©©¨¤¦§Ÿ¥¤¦¥¨¥

ׁשלמה רפּואה  הּוא  הּקּב"ה  ידי על  ְְְְֵֵַַָָָָָרפ ּואה 
ְִּותמיד ּות

מ )חיתוֹ תם יׁש לח  וימ לּ ט וירּפ אם דּ ברוֹ  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כ ) ח"ג :(קז, תורה](תוספות )[זוהר זוהר

ואמר  אלעזר  רבי יז)פתח  ה'(ירמיה רפאני 
שאמר כיון ואושעה, הושיעני וארפא 
שאמר וכיון וארפא, מהו ה' רפאני
שהרופא כיון הלא ואושעה, מהו הושיעני

מחלה, עוד  אין הרפואות ירפא כל  אלא
הקב "ה  ביד ידי שבעולם  על מהן יש  אבל  ,

שליח, בידי  נמסרין שאינן מהן ויש שליח ,
הן, רפואות  שליח בידי שנמסרין  אותן
מלבד  המחלות, אליו  חוזרין לפעמים אבל
לעולם, חוזרין אינן מרפא  שהקב"ה אותן
עוד  שאין רפואה היא  שלו  הרפואה וע"כ
וארפא ה' רפאני זה ובשביל כלל, מחלה

כלל . קטרוג בלי בודאי 

הּנפׁש רפּואת ּגם לרּפאֹות הרֹופא  ְְְְֵֶֶַַַַַָרפ ּואת 

וגו 'י ׁש לח  וירּפ אם כ )דּ ברוֹ  ח"ג:(קז, [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

תורה](רצט.) כתובזוהר (תהליםתאנא 

זהמא) נקרא דל דל, אל משכיל אשרי 
מטתו  על  אסיר והוא במחלתו, ששוכב 
שהוא רופא נמצא  ואם המלך , אסירי בבית
שמתיגע  לזה ברכות הקב"ה לו נותן חכם,

אסיר כמו במחלתו ששוכב הזה באיש
מבית להוציאו לו ויעזור  אסירים , בבית 
הדינים דן שהקב "ה וראה ובוא האסירים,
לשרש  הן למות  הן למעלה, העולם בני  של
מי  להאסר, והן רכוש לעונש הן לעקור הן
ולא במחלה, נופל רכוש לעונש שנידון
מה כפי  רכושו  מן ויפסיד שיתן עד  ירפא
בממונו  שנענש וכיון  עליו, שנגזר
נרפא עליו שנגזר  מה כפי ונתן שהפסיד
וע "כ  מחלתו, של האסירים מבית ויוצא 
במוקדם עונשו שיתן אצלו  להתיגע נצרך
נתפס  יהיה לשרש  שנידון מי וישתחרר ,
מהכל , שישתרש עד אסירים בבית וינתן
ואח"כ  שבגופו מאבר  ישתרש ולפעמים

האסירים, מבית אותו מייוציאו אבל
וכל כופר כל יתן אם  אף למות שנידון 
לרופא  נצרך  ולכן ינצל, לא שבעולם ממון 

החולה  אצל להתיגע חכם שאםשהוא ,
ואם טוב, הרי  לגופו רפואה לו לתת יכול
על  ויתיגע לנשמתו רפואה לו יתן לא
שהקב"ה חכם רופא הוא זה הנפש, רפואת 
הבא. ובעולם הזה בעולם בעזרתו נמצא 

ריקם , חֹוזרת ואינּה מתמּלאת ׁשלמה  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתפּלה
ּדמעֹות א ֹותן יּכנס ּו ׁשּלא  ׁשער  לָך ְְְִֵֶַַָָָֹאין

וּ מּמ צוּ קתיהם ו יּ צעקוּ  להם ּב צּ ר ה ' אל ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌
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גּ לּ יהם: ויּ חׁש וּ  לדממה ויּ נחל סערה ׁש ּת קוּ  י כי חפצם:ויּ שׂ מחוּ  מחוֹ ז אל ם §¨¨¦§¨¨©¤¡©¥¤©¦§§¦¦§Ÿ©©§¥¤§¤§¨

ליהו�לא אדם:�יוֹ דוּ  לבני ונפלאוֹ תיו עםלבחסדּ וֹ  בּ קהל וירממוּ הוּ  ©Ÿ̈©§§¦§§¨¦§¥¨¨¦Ÿ§¦§©¨

יהללוּ הוּ : זקנים ׁש ב לצּמ אוֹ ן:לגוּ במוֹ  מים וּ מצאי למדבּ ר נהרוֹ ת ארץלדישׂ ם §©§¥¦§©§¨¥§¨§¦§¨Ÿ¨¥©¦§¦¨¤¤

בּה : יׁש בי מרעת למלחה למצאילהּפ רי ציּ ה וארץ מים לאגם מדבּ ר ישׂ ם §¦¦§¥¨¥¨©Ÿ§¥¨¨¥¦§¨©£©©¦§¤¤¦¨§Ÿ¨¥

ׁש ב:לומים: מוֹ  עיר ויכוֹ ננוּ  רעבים ׁש ם ׁש ב כרמיםלזויּ וֹ  ויּ ּט עוּ  שׂ דוֹ ת ויּ זרעוּ  ¨¦©¤¨§¥¦©§§¦¨©¦§§¨©¦§§¨¦

תבוּ אה: ּפ רי ימעיט:לחויּ עשׂ וּ  ֹלא וּ בהמּת ם מאד ויּ רבּ וּ  ויּ מעטוּ לטויברכם ©©£§¦§¨©§¨£¥©¦§§Ÿ§¤§¨©§¦©¦§£
ויגוֹ ן: רעה מעצר ׁש חוּ  דר�:מויּ  ֹלא בּ תהוּ  ויּ תעם נדיבים על בּ וּ ז ׁש פ� ©¨Ÿ¥Ÿ¤¨¨§¨Ÿ¥©§¦¦©©§¥§Ÿ¨¤

מׁש ּפ חוֹ ת:מא כּ צּ אן ויּ שׂ ם מעוֹ ני אביוֹ ן עולהמבוישׂ גּ ב וכל וישׂ מחוּ  יׁש רים יראוּ  ©§©¥¤§¥¦©¨¤©Ÿ¦§¨¦§§¨¦§¦§¨§¨©§¨

ּפ יה: יהו�מגקפצה חסדי ויתבּ וֹ ננוּ  אלּ ה ויׁש מר חכם :�מי ¨§¨¦¨¦¨¨§¦§¨¥¤§¦§§©§¥§Ÿ̈

כח)י וֹ ׁש יעם ח "ב :(קז, כ.)[זוהר תורה](דף  זוהר ִ◌ֵ◌

וצועק  ובוכה שמתפלל מי כל רבנן תנו
היא זו בשפתיו, למרחש  יכול  שאינו עד
אינה ולעולם בלב , שהיא  שלמה תפלה
גדולה יהודה רבי  אמר  ריקם, חוזרת
מכל  אדם של דינו גזר  שקורע  צעקה

שכתוב בלב  היא וצעקה ב )ימיו, (איכה 

ה', אל  לבם להקב "ה צעק  קרובה וזו
ואנחה, מתפלה סב )שנאמר יותר (שמות

אשמע  שמע אלי יצעק צעק כיאם
יהודה וא "ר שבעולם צעקתו, דבר כל 

האדם  שמתפלל ובתפלה בתשובה תולה
דמעותלהקב "ה  ששופך מי  שכן וכל  ,

יכנסו  שלא שער  לך שאין בתפלתו,
בשעה ברכיה רבי  אמר  דמעות, אותן

לשמואל  הקב "ה טו)שאמר  א (שמואל

מה למלך, שאול את המלכתי כי נחמתי 
כל  ה' אל ויצעק  לשמואל ויחר  כתוב
משום צעקה , ולקח הכל  הניח הלילה,
יצחק  רבי  להקב"ה, יותר קרובה  שהיא
מדת על שמושלת צעקה גדולה אמר
גדולה אמר יוסי  רבי  שלמעלה, הדין
ובעוה"ב, בעוה"ז שמושלת צעקה
עוה"ז  האדם נוחל צעקה ובשביל
להם בצר ה' אל  ויצעקו שכתוב  ועוה"ב,

יצילם. ממצוקותיהם 

IIתהלים IIזוהר 
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לחודש כג

לדוד:אקח מזמוֹ ר אֹלהיםבׁש יר לבּ י כּ בוֹ די:'נכוֹ ן אף ואזּמ רה אׁש ירה ¦¦§§¨¦¨¦¦¡¦¨¦¨©£©§¨©§¦

$חר:ג  אעירה וכנּ וֹ ר הנּ בל יהו�ד עוּ רה בעּמ ים ואזּמ ר%�אוֹ ד% ¨©¥¤§¦¨¦¨¨©§¨©¦§Ÿ̈©£©¤§

אמּת %:הבּ לאּמ ים: ׁש חקים ועד חסדּ % ׁש מים מעל גדוֹ ל ׁש מיםוכּ י על רוּ מה ©§ª¦¦¨¥©¨©¦©§¤§©§¨¦£¦¤¨©¨©¦

כּ בוֹ ד%:'אֹלהים הארץ כּ ל ימינ%זועל ׁש יעה הוֹ  ידידי% יחלצוּ ן למען ¡¦§©¨¨¨¤§¤§©©¥¨§§¦¤¦¨§¦§

להצלחה

אלהים לבי ב)נכון קח]:(קח, לפרק תהלים אח[שימוש ותטמנהו אותו  ותצליח .תכתוב הבית פתח ורי 
הנ"ך. בחלוף ד"נכון נ ' מן ה' המזמור, דבסוף "צרינו מן ו' ו "ה. הוא שלו  והשם 

IIתהלים IIשימוש

ׁש חקים ּכ י ועד חסדּ 2 ׁש מים מעל  גדוֹ ל ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ה)אמ ּת 2 ח "א:(קח, ריט.)[זוהר זוהר(דף ֲ◌ִ◌ֶ◌

לאחרתורה] שזוכה מי  חלקו אשרי למדנו
להעלות הזה, מעולם נשמתו שתצא
למעלה שהוא עליון, יותר  במקום נשמתו
לחזות תזכה ושם שמים, נקרא  מהמקום
העליון, בעדון  ולהתעדן המלך בכבוד

שכתוב נח)כמו ה',(ישעי' על  תתענג אז
שזוכה מי  חלקו אשרי  דוקא, ה' על
שמים מעל גדול כי שכתוב הזה לחסד
כתוב  הלא הוא השמים על  וכי חסדך,

נז) אמר(תהלים חסדך, שמים עד גדול כי
עליון  חסד חסד, ויש חסד  יש יוסי רבי
שמים מעל עליון חסד תחתון, וחסד

שכתובקמההוא הוא  תחתון נה)חסד (ישעי '

הנאמנים דוד עד קמוחסדי  כתיב ובהם
שמים.

ׁשמים מעל מּדּוע ּבאּור ֹו – חס ּדָך ׁשמים ְְִִֵֵֵַַַַַַַָָמעל 

ׁש חקים ּכ י ועד חסדּ 2 ׁש מים מעל  גדוֹ ל ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ה)אמ ּת 2 ח"ג :(קח, טז .)[זוהר זוהר(דף  ֲ◌ִ◌ֶ◌

מעל תורה] גד וֹ ל כּ י  כתיב אמר יצחק  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִרבי
שעולה שמים, מעל חסדּ ; ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

שמים שנקרא  מהמקום ומהקמזלמעלה
שנקרא והיינו הבינה היא  זו הוא,
ממשמע  אמר יהודה  רבי  תשובה,
על  כתוב אלמלי השמים, מעל  שכתוב
שעוד  המקום שזהו נשמע היה שמים
שאמר כיון אבל  יותר , ולא שמים מעל
שעוד  המקום שזה משמע שמים מעל

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

למעלה קמה . פי' שמים , מעל שהוא עלאה חסד 
חסד ספירת  היינו שמים, שנקרא  התפארת מן
ספירות ז' של הראשונה ספירה שהיא 

ב 'קמו.התחתונות: נקראין הנאמנים דוד חסדי
ומתקנות מכינות  שהן  על והוד, נצח הספירות 
עד והן  המלכות, עבור  פי' דוד, עבור  החסד שפע

התפארת: תחת מ היינו רבי קמז.שמים, דעת

עולם הבינה  על רומז שמים שמעל ג"כ  יצחק
הספירה  על  שרומז יהודה רבי  ודעת הבריאה,
עולם חכמה שהיא  הבינה  מן גבוה היותר 
בשם נקרא  שם  שנמצא סו"ף אי "ן  ואור האצילות,
סו"ף אי"ן אור  ולעומתו קדישא, עתיקא אבא 
אנפין  זעיר  ברא בשם נקרא בהתפארת שנמצא

קטנותו: פני 
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אמדּ ד:'אֹלהיםחוענני: סכּ וֹ ת ועמק ׁש כם אחלּ קה אעֹלזה בּ קדׁש וֹ  דּ בּ ר ©£¥¦¡¦¦¤§¨§¤§¨£©§¨§¤§¥¤ª£©¥
מחקקי:ט יהוּ דה ראׁש י מעוֹ ז ואפרים מנ$ה לי גלעד עלילי רחצי סיר מוֹ אב ¦¦§¨¦§©¤§¤§©¦¨Ÿ¦§¨§Ÿ§¦¨¦©§¦©

אתרוֹ עע: פלׁש ת עלי נעלי אׁש לי� עדיאאדוֹ ם נחני מי מבצר עיר יבלני מי ¡©§¦©£¦£¥§¤¤¤§¨¦Ÿ¦¥¦¦¦§¨¦¨©¦©
אֹלהיםיבאדוֹ ם: אֹלהים'הֹלא תצא וֹלא בּ צבאתינוּ :'זנחּת נוּ  ¡£¡¦§©§¨§¥¥¡¦§¦§Ÿ¥

אדם:יג ּת ׁש וּ עת וׁש וא מצּ ר עזרת לּ נוּ  והוּ א'בּ אֹלהיםידהבה חיל נעשׂ ה ¨¨¨¤§¨¦¨§¨§§©¨¨¥¦©£¤¨¦§
צרינוּ :יבוּ ס ¨¨¥

כי  שלמדנו מעלה, למעלה השמים מעל
מעשה המה שטובים ההוא בזמן
היא הבנים ואם למטה  האנשים
הקדמון  בהתגלות מופיע אז  בשמחה,

הקטנות, פני אל אורו ומאיר הקדוש
כלם בשלמות, הכל בשמחה הכל ובכן
וכל  מתפשט, ורחמים בברכות  נמצאים

בשמחה. העולמות

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהיאקט מזמוֹ ר לדוד ּת חרׁש :'למנצּ ח אל רׁש עבתהלּ תי פי כּ י ©§©¥©§¨¦¦§¡¥§¦¨¦©¤¡©¦¦¨¨
ׁש קר: לׁש וֹ ן אּת י דּ בּ רוּ  ּפ תחוּ  עלי מרמה סבבוּ ניג וּ פי שׂ נאה ודברי ¦¦§¨¨©¨¨¦§¦¦§¨¤§¦§¥¦§¨§¨¦

חנּ ם: אהבתד ויּ לּ חמוּ ני תפלּ ה:ּת חת ואני ישׂ טנוּ ני ּת חתהי רעה עלי ויּ שׂ ימוּ  ©¦¨£¦¦¨©©©£¨¦¦§§¦©£¦§¦¨©¨¦¨©¨¨©©

אהבתי: ּת חת ושׂ נאה ימינוֹ :וטוֹ בה על יעמד ושׂ טן רׁש ע עליו בּ ה$פטוֹ זהפקד ¨§¦§¨©©©£¨¦©§¥¨¨¨¨§¨¨©£Ÿ©§¦§¦¨§

לחטאה: ּת היה וּ תפלּ תוֹ  רׁש ע אחר:חיצא יקּ ח ּפ קדּ תוֹ  מעּט ים ימיו יהיוּ טיהיוּ  ¥¥¨¨§¦¨¦§¤©£¨¨¦§¨¨§©¦§ª¨¦©©¥¦§
אלמנה: ואׁש ּת וֹ  יתוֹ מים מחרבוֹ תיהם:יבניו ודרׁש וּ  וׁש אלוּ  בניו ינוּ עוּ  ונוֹ ע ¨¨§¦§¦§©§¨¨§©¨¨¨§¦¥§¨§¥¨§¥¤

יגיעוֹ :יא זרים ויבזּ וּ  לוֹ  אׁש ר לכל ׁש ה נוֹ  ׁש  יהייבינקּ  ואל חסד מׁש � לוֹ  יהי אל §©¥¤§¨£¤§¨Ÿ¨¦§¦©§¦Ÿ¥¨¤§©§¦

ליתוֹ מיו: ׁש מם:יגחוֹ נן יּמ ח אחר בּ דוֹ ר להכרית אחריתוֹ  אבתיוידיהי עוֹ ן יזּ כר ¥¦¨§¦©£¦§©§¦§©¥¦©§¨¦¨¥££Ÿ¨

יהו� ּת ּמ ח:�אל אל אּמ וֹ  יהו�טווחּט את נגד ויכרת�יהיוּ  ּת מיד ¤§Ÿ̈§©©¦©¦¨¦§¤¤§Ÿ̈¨¦§©§¥
זכרם: ונכאהטזמארץ ואביוֹ ן עני איׁש  ויּ רדּ ף חסד עשׂ וֹ ת זכר ֹלא אׁש ר יען ¥¤¤¦§¨©©£¤¨©£¨¤©¦§Ÿ¦¨¦§¤§§¦§¥

למוֹ תת: מּמ נּ וּ :יזלבב וּת רחק בּ ברכה חפץ וֹלא וּת בוֹ אהוּ  קללה ויּ אהב ¥¨§¥©¤¡©§¨¨©§¥§¨¥¦§¨¨©¦§©¦¤

בּ עצמוֹ תיו:יח וכ$מן בּ קרבּ וֹ  כּמ ים וּת בא כּ מדּ וֹ  קללה ׁש  כּ בגדיטויּ לבּ  לוֹ  ּת הי ©¦§©§¨¨§©©¨Ÿ©©¦§¦§§©¤¤§©§¨§¦§¤¤

יחגּ רה: ּת מיד וּ למזח יהו�כ יעטה מאת שׂ טני ּפ עלּ ת רע�זאת והדּ ברים ©§¤§¥©¨¦©§§¤¨Ÿ§ª©Ÿ§©¥¥§Ÿ̈§©Ÿ§¦¨
נפׁש י: יהוהכאעל אלהים)ואּת ה חסדּ %(קרי טוֹ ב כּ י ׁש מ% למען אּת י עשׂ ה אדני ©©§¦§©¨§Ÿ¦£Ÿ¨£¥¦¦§©©§¤¦©§§

בּ קרבּ י:כבהצּ ילני: חלל ולבּ י אנכי ואביוֹ ן עני נהלכּת יכגכּ י כּ נטוֹ תוֹ  כּ צל ©¦¥¦¦¨¦§¤§¨Ÿ¦§¦¦¨©§¦§¦§¥¦§¤¡¨§¦

כּ ארבּ ה: מ$מן:כדננערּת י כּ חׁש  וּ בשׂ רי מצּ וֹ ם ׁש לוּ  כּ  הייתיכהבּ רכּ י ואני ¦§©§¦¨©§¤¦§©¨§¦§¨¦¨©¦¨¤©£¦¨¦¦

ראׁש ם: יניעוּ ן יראוּ ני להם יהו�כוחרּפ ה ׁש יעני'אֹלהי�עזרני הוֹ  ¤§¨¨¤¦§¦§¦Ÿ¨¨§¥¦§Ÿ̈¡¨¦¥¦
יהו�כזכחסדּ %: אּת ה זּ את יד% כּ י ואּת הכחעשׂ יתּה :�וידעוּ  הּמ ה יקללוּ  §©§¤§¥§¦¨§Ÿ©¨§Ÿ̈£¦¨§©§¥¨§©¨

ישׂ מח: ועבדּ % ויּ בׁש וּ  קמוּ  ׁש ּת ם:כטתבר� בּ  כמעיל ויעטוּ  כּ לּמ ה שׂ וֹ טני ׁש וּ  ילבּ  §¨¥¨©¥Ÿ§©§§¦§¨¦§§§©§¦¨§©£©§¦¨§¨

לך  מעיק  שונאך אם 

תחרש אל תהלתי א)אלהי קט]:(קט, לפרק תהלים  חרדלא[שימוש סב לך מעיק סנאך  הוה  אי 
דסנאך  תרעיה קדם  ושפוך  תלתא יומין עלויה ואמור דמבוע מיא  יתא  ומלי  חדתא  קדרה וסב

אביון. לימין יעמוד "כי  מן ל' "אהללנו, מן א ' אל. הוא  שלו  ושם טפה . תשפוך דלא  ותזהר

IIתהלים IIשימוש

תפלּ הּת חת ואני י שׂ טנוּ ני  (קט,אהבתי  ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ח "ג :ד ) מט:)[זוהר תורה](דף תחתזוהר
רבי  אמר  תפלה. ואני  ישטנוני אהבתי

מהו ישראל ,חזקיה כנסת זו תפלה , ואני
שכתוב שביארו סט )כמו ואני (תהלים

וכתוב ה', לך סה)תפלתי תפלה(שם שומע
ישראל  כנסת בשביל ודוד  וגו', עדיך
הכל  תפלה ואני שאמר ומה כך : אמר
ידכה על שנאמר יד של תפלה וזו  אחד ,

בה"א.

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�ל  אהללנּ וּ :�אוֹ דה רבּ ים וּ בתוֹ � בּ פי אביוֹ ןלאמאד לימין יעמד כּ י ¤§Ÿ̈§Ÿ§¦§©¦£©§¤¦©£Ÿ¦¦¤§

נפׁש וֹ : מ$פטי ׁש יע §©¥§Ÿ¦©¦§להוֹ 

י ֹותר להשי "ת י ֹותר קרֹובים כלים  ל ָך ְְְִִֵֵֵֵֶַאין
הענּיים ֲִִִָמן

מ )פטי ּכ י  לה וֹ ׁש יע אביוֹ ן לימין יעמד ִ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌

לא)נפׁש וֹ  ח"ג :(קט, ח:)[זוהר זוהר(דף ַ◌ְ◌

אביו תורה] שמעון לרבי שאל אלעזר  רבי 
פשעים ג' שבשביל למדנו הרי  לו, ואמר 
אותן  וכל  לעולם, בא רעב שבעולם
לפי  בעשירים, אלא נמצאים לא הפשעים
נמצאים ואין בהם, מתגאה שלבם
שהקב"ה הדין  הוא מה א"כ בעניים,
שהרי  העשירים, ומחזק  לעניים מענה
לו  אמר לפניו, לחטוא מוסיפין  זה בעבור
ואמרו  החברים  ביארו והרי שאלת, יפה
הרשעים מן להפרע הקב"ה חפץ  שכאשר
להם נותן אז העולם, מן ולהאבידם
בוא אבל בכל, להם ומשלים שלמות
נמצאים אין העולם בני שכל וראה
הכלים כאלה העליון למלך קרובים

נשבר לב הם, ומי בהם, משתמש שהוא
הם אלה רוח, ושפל דכא ואת  ונדכה ,

המלך  של בצורת הכלים יש וכאשר ,
העניים, על  מתגבר והדין והרעב בעולם
המלך, לפני וגועים בוכים הם אז
מלאחרים  יותר אליהם קרוב  ,והקב"ה

כב )זש"ה שקץ (תהלים ואל בזה לא כי 
מה בשביל פוקד  הקב"ה ואז עני, ענות
הרשעים לאותן אוי לעולם, הרעב  בא
המלך  נתעורר  כאשר הרעב שגרמו
העניים, צעקת על בעולם  להשגיח
כתוב  בכן  ומעלבונם, מהם ליצלן רחמנא

כב ) שמוע (שמות צעקתו, אשמע  שמוע
להשגיח אחד פעמים, שני אשמע
שגרמו  מאותן להפרע ואחד בצעקתם ,
נמצא שהרעב בזמן וע "כ כך, להם
הרשעים עשירים לאותן להם אוי בעולם 

הקב"ה. לפני  העניים של  מצעתקם

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקי נאם מזמוֹ ר הדם�לדוד איבי% אׁש ית עד לימיני ׁש ב לאדני §¨¦¦§§ª§Ÿ̈©Ÿ¦¥¦¦¦©¨¦Ÿ§¤£Ÿ

שונאיך  לך שישלימו

לאדני  ה' א)נאום  קי]:(קי, לפרק תהלים יה .[שימוש שלו  ושם שונאיך לך שישלימו

IIתהלים IIשימוש

ה ּברית ארֹון זה  - לאדני יעקב  זה ה ' ְְֲֲִִֶֶַַַֹֻנאם
הארץ ּכל  ֲֶָָָאדֹון

וגו 'נאם  לימיני ׁש ב לאדני  א)ה' [זוהר:(קי, ְ◌.◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

בראשית  פ ' נ:)ח "א  רבּ י ](דף  ּפ תח ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָעוֹ ד
ואמר, ק)ׁש מעוֹ ן ה(תהלים ׁש ב נאם  לאדני ' ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ַ◌ִ◌ֵ◌

נאם לרגלי#. הדם  איבי # אׁש ית עד ◌3◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִלימיני
ל דּ רגּ ה העליוֹ נה הדּ רגּ ה - לאדני ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַה'
לק0ר לימיני, ׁש ב אוֹ מרת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ נה 
כּ די  בּ ימין, שׂ מאל בּ דר וֹ מית, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמערבית
עוֹ בדי  העּמ ים ׁש אר  ׁש ל  כּ חם את ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִלׁש בּ ר
ה' נאם - לאדני  ה' נאם וּ מזּ לוֹ ת. ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכוֹ כבים

זה - לאדני יעקב. ג )זה הבּ רית(יהושע  ארוֹ ן ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌
זה - ה' נאם אחר  דּ בר הארץ . כּ ל ◌ֶ◌3◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאדוֹ ן

בּ ּה  ׁש כּ ת וּ ב ׁש מּט ה, זוֹ  - לאדני (שמותיוֹ בל. ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש הרי כא) - לימיני ׁש ב אדני. את ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאהבּת י 

לק0ר צרי # וּ ׁש מּט ה בּ יּ וֹ בל, מתחיל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין
נקׁש רת ֹלא זוֹ  ׁש מּט ה ראה, בּ א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין.
מיּ וֹ ם וּ ב שׂ מאל  בּ ימין ׁש לם ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ קיּ וּ ם
זר וֹ ע  הוֹ ׁש יט להתק0ר , כּ ׁש ר וֹ צה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ בראת.
הזּ ה. הע וֹ לם את וּ ברא  כּ נגדּ ּה  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְשׂ מאל
עד  קיּ וּ ם  בּ וֹ  אין שׂ מאל , מצּ ד ׁש הוּ א ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בגלל 
יוֹ ם ׁש בּ א וֹ תוֹ  ה0ביעי, האלף ׁש ל  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן
בּ ין  ּת היה ואז בּ ימין. אז מתק0ר ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלחוּ ד
ויּמ צאוּ  ׁש לם, בּ קיּ וּ ם וה7מאל  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין
תזוּ ז  ֹלא ואז חדׁש ה, וארץ חד ׁש ים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
ׁש ב  נעמיד  בּ ּמ ה כּ #, אם  לעוֹ למים. ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמ0ם

עד לימיני  ׁש כּ תוּ ב ידוּ ע, זמן עד אלּ א ? ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
תמיד . וֹלא לרגלי#, הדם איבי # ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָאׁש ית

לעוֹ למים, מ0ם תזוּ ז ֹלא זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
נד )ׁש כּ תוּ ב ּת פרצי ,(ישעיה  וּ שׂ מאול ימין כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌

אחד . הכּ ל ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

ּכאן  נמנה מצוֹות עׂשרה ְְְְִִֵֶָָֹׁשלׁש

וגו 'נאם  לימיני ׁש ב לאדני  א)ה' [זוהר:(קי, ְ◌.◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

תרומה  פ' קס"ב.)ח"ב ראׁש ית](דף  ◌ִ◌ֵזוֹ 
ה וּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  את  לאהב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,

וּ מיהוּ  ׁש לּ וֹ , הדּ בקוּ ת ׁש ל (האהבה?בּ אהבה ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
הימין) התעוררות מעוֹ ררשל ׁש הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,

הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את ׁש אוֹ הב מי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאהבה.
בּ אהבה. וּ מק בּ לוֹ  אליו ימינוֹ  את  מעיר  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵהוּ א
ברצ וֹ ן, אלּ א תלוּ יים ֹלא העוֹ לם דּ ברי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
וסימנ# רוּ ח, וּ מביאה רוּ ח  ממׁש יכה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַר וּ ח

- ר וּ ח וֹ (איובלד )זה  ל בּ וֹ  אליו ישׂ ים אם ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
האדם כּ ׁש ּמ ע וֹ רר יאסף . אליו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מתוֹ 
התעוֹ רר וּ ת הוּ א, בּ ר וּ # לּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה
כּ מ וֹ  גונים, בּ ׁש ֹלׁש ה  אלּ א  נע וֹ רה ֹלא ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין

ו)ׁש נּ אמר נפׁש #(דברים וּ בכל לבב# בּ כל ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ׁש ֹּלא גונים. ׁש ֹלׁש ה כּ אן הרי  מאד #. ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְוּ בכל 
אוֹ  כתוּ ב ֹלא ׁש הרי זה, אוֹ  זה א וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹתאמר

בּ  אוֹ  נפׁש # בּ כל א וֹ  לבב# מאד#.בּ כל כל  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
ואז  וּ ממוֹ ן. ונפׁש  לב כּ לּ ם, את צרי # ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
אליו, ימינוֹ  את מעיר ה וּ א  בּ רוּ # ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

אוֹ תוֹ . וּ מקבּ ל כּ נגדּ וֹ  אוֹ תּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵוּ פוֹ ׁש ט

כּ ת וּ ב,ועל קו)זה ׁש ב(תהלים לאדני  ה ' נאם ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌.◌ַ◌ִ◌ֵ◌
הערנוּ לימיני הרי  הזּ ה הכּ תוּ ב וס וֹ ד . ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

כּ ׁש נּ קׁש ר אמר , דּ ר גּ תוֹ  על  הּמ ל# ׁש דּ וד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶבוֹ ,

IIתהלים IIזוהר 
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בּ ימין : כּ אן מצווֹ ת ע שׂ רה ׁש ֹלׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מין.
בּ כל  אחת. הרי  - אֹלהי# ה' את  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואהבּת 
וּ בכל  ׁש ֹלׁש . - נפׁש # וּ בכל ׁש ּת ים. - ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְלבב#
חמׁש . - לבני# וׁש נּ נּת ם ארבּ ע. - ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְמאד #
- בּ בית# בּ ׁש בּת # ׁש ׁש . הרי  - בּ ם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְודבּ רּת 
ׁש מוֹ נה. - בדּ ר# וּ בלכ ּת # ׁש בע. ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי 
עשׂ ר. הרי  - וּ בק וּ מ# ּת ׁש ע. הרי  - ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוּ בׁש כבּ #
עשׂ רה. אחת הרי  - יד# על  לאוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ קׁש רּת ם
עשׂ רה. ׁש ּת ים הרי - עיני # בּ ין לטטפת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְוהיוּ 
הרי  - וּ בׁש ערי # בּ ית# מזזוֹ ת על ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ כתבּת ם
הלּ לוּ  הּמ צווֹ ת עשׂ רה ׁש לש ע שׂ רה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְׁש ֹלׁש 
וכ# בּ יּ מין, נכלל וה7מאל  בּ יּ מין, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְּת לוּ יוֹ ת 
היּ מין  ה7מאל, ׁש ּמ תעוֹ רר  זמן וּ בכל ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָצרי#.
ה7מאל  יזכּ וּ , אם ולכן בּ ראׁש . ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמתחיל
נכלל  היּ מין ֹלא, ואם בּ יּ מין. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנכלל 
אם לזה, וסימן ה7מאל. וׁש וֹ לט ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַבּ 7מאל,
מקוֹ ם וּ בכל  ּת לכוּ . בּ חּק תי אם כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌3◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָבּ רא ׁש ,
היּ מין, בּ סוֹ ד בּ אהבה מתעוֹ רר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַה7מאל
וכ# ׁש צּ רי#, כּ מ וֹ  דּ ינוֹ  מתחזּ ק כּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר
החברים העירוּ  וזה מקוֹ ם, בּ כל  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָצרי#

וּ נׁש ק וֹ . ח יּ יא ר בּ י  בּ א הלּ לוּ . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ דּ ברים 

ה ּברית ארֹון זה  - לאדני יעקב  זה ה ' ְְֲֲִִֶֶַַַֹֻנאם
הארץ ּכל  ֲֶָָָאדֹון

וגו 'נאם  לימיני ׁש ב לאדני  א)ה' [זוהר:(קי, ְ◌.◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

בראשית  פ ' נ:)ח "א  רבּ י ](דף  ּפ תח ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָעוֹ ד
ואמר, ק)ׁש מעוֹ ן ׁש ב (תהלים לאדני ה' נאם ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ַ◌ִ◌ֵ◌

נאם לרגלי#. הדם  איבי # אׁש ית עד ◌3◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִלימיני
ל דּ רגּ ה העליוֹ נה הדּ רגּ ה - לאדני ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַה'
לק0ר לימיני, ׁש ב אוֹ מרת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ נה 

בּ דר וֹ מית, כּ די מערבית בּ ימין, שׂ מאל ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
עוֹ בדי  העּמ ים ׁש אר  ׁש ל  כּ חם את ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֶֹ◌ְ◌ִלׁש בּ ר
ה' נאם - לאדני  ה' נאם וּ מזּ לוֹ ת. ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכוֹ כבים

זה - לאדני יעקב. ג )זה הבּ רית(יהושע  ארוֹ ן ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌

זה - ה' נאם אחר  דּ בר הארץ . כּ ל ◌ֶ◌3◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲאדוֹ ן
בּ ּה  ׁש כּ ת וּ ב ׁש מּט ה, זוֹ  - לאדני (שמותיוֹ בל. ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש הרי כא) - לימיני ׁש ב אדני. את ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאהבּת י 
לק0ר צרי # וּ ׁש מּט ה בּ יּ וֹ בל, מתחיל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין
נקׁש רת ֹלא זוֹ  ׁש מּט ה ראה, בּ א ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְבּ ימין.
מיּ וֹ ם וּ ב שׂ מאל  בּ ימין ׁש לם ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ קיּ וּ ם
זר וֹ ע  הוֹ ׁש יט להתק0ר , כּ ׁש ר וֹ צה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ בראת.
הזּ ה. הע וֹ לם את וּ ברא  כּ נגדּ ּה  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְשׂ מאל
עד  קיּ וּ ם  בּ וֹ  אין שׂ מאל , מצּ ד ׁש הוּ א ◌ַ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בגלל 
יוֹ ם ׁש בּ א וֹ תוֹ  ה0ביעי, האלף ׁש ל  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן
בּ ין  ּת היה ואז בּ ימין. אז מתק0ר ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלחוּ ד
ויּמ צאוּ  ׁש לם, בּ קיּ וּ ם וה7מאל  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין
תזוּ ז  ֹלא ואז חדׁש ה, וארץ חד ׁש ים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
ׁש ב  נעמיד  בּ ּמ ה כּ #, אם  לעוֹ למים. ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמ0ם

עד לימיני  ׁש כּ תוּ ב ידוּ ע, זמן עד אלּ א ? ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
תמיד . וֹלא לרגלי#, הדם איבי # ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ָאׁש ית
לעוֹ למים, מ0ם תזוּ ז ֹלא זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲאבל

נד )ׁש כּ תוּ ב ּת פרצי ,(ישעיה  וּ שׂ מאול ימין כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִֹ◌
אחד . הכּ ל ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

ּכאן  נמנה מצוֹות עׂשרה ְְְְִִֵֶָָֹׁשלׁש

וגו 'נאם  לימיני ׁש ב לאדני  א)ה' [זוהר:(קי, ְ◌.◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌

תרומה  פ' קס"ב.)ח"ב ראׁש ית](דף  ◌ִ◌ֵזוֹ 
ה וּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  את  לאהב  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,

וּ מיהוּ  ׁש לּ וֹ , הדּ בקוּ ת ׁש ל (האהבה?בּ אהבה ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
הימין) התעוררות מעוֹ ררשל ׁש הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין,

הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את ׁש אוֹ הב מי ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהאהבה.
בּ אהבה. וּ מק בּ לוֹ  אליו ימינוֹ  את  מעיר  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵהוּ א
ברצ וֹ ן, אלּ א תלוּ יים ֹלא העוֹ לם דּ ברי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
וסימנ# רוּ ח, וּ מביאה רוּ ח  ממׁש יכה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַר וּ ח

- ר וּ ח וֹ (איובלד )זה  ל בּ וֹ  אליו ישׂ ים אם ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
האדם כּ ׁש ּמ ע וֹ רר יאסף . אליו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מתוֹ 
התעוֹ רר וּ ת הוּ א, בּ ר וּ # לּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה
כּ מ וֹ  גונים, בּ ׁש ֹלׁש ה  אלּ א  נע וֹ רה ֹלא ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מין
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יהו�בלרגלי%: יׁש לח עזּ % איבי%:�מּט ה בּ קרב רדה עּמ %ג מצּ יּ וֹ ן §©§¤©¥ª§¦§©§Ÿ̈¦¦§¥§¤¤Ÿ§¤©§
ילדתי%: טל ל% מׁש חר מרחם קדׁש  בּ הדרי חיל% בּ יוֹ ם יהו�ד נדבת נׁש בּ ע §¨Ÿ§¥¤§©§¥Ÿ¤¥¤¤¦§¨§©©§ª¤¦§©§Ÿ̈

ינּ חם� צדק:וֹלא מלכּ י דּ ברתי על לעוֹ לם כהן ימינ%האּת ה על אדני §¦¨¥©¨Ÿ¥§¨©¦§¨¦©§¦¤¤£Ÿ¨©§¦§

מלכים: אּפ וֹ  בּ יוֹ ם רבּ ה:ומחץ ארץ על ראׁש  מחץ גויּ וֹ ת מלא בּ גּ וֹ ים ידין ¨©§©§¨¦¨¦©¦¨¥§¦¨©Ÿ©¤¤©¨

ראׁש :ז ירים כּ ן על יׁש ּת ה בּ דּ ר� Ÿ¦¨¥©¤§¦¤¤©©©¦מנּ חל

ו)ׁש נּ אמר נפׁש #(דברים וּ בכל לבב# בּ כל ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌
ׁש ֹּלא גונים. ׁש ֹלׁש ה כּ אן הרי  מאד #. ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְוּ בכל 
אוֹ  כתוּ ב ֹלא ׁש הרי זה, אוֹ  זה א וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹתאמר
מאד#. בּ כל  אוֹ  נפׁש # בּ כל  אוֹ  לבב# ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל 
ואז  וּ ממוֹ ן. ונפׁש  לב כּ לּ ם, את צרי # ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
אליו, ימינוֹ  את מעיר ה וּ א  בּ רוּ # ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

אוֹ תוֹ . וּ מקבּ ל כּ נגדּ וֹ  אוֹ תּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵוּ פוֹ ׁש ט

כּ ת וּ ב,ז ועל קו)ה ׁש ב(תהלים לאדני  ה ' נאם ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌.◌ַ◌ִ◌ֵ◌
הערנוּ לימיני הרי  הזּ ה הכּ תוּ ב וס וֹ ד . ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

כּ ׁש נּ קׁש ר אמר , דּ ר גּ תוֹ  על  הּמ ל# ׁש דּ וד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶבוֹ ,
בּ ימין : כּ אן מצווֹ ת ע שׂ רה ׁש ֹלׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ יּ מין.
בּ כל  אחת. הרי  - אֹלהי# ה' את  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְואהבּת 
וּ בכל  ׁש ֹלׁש . - נפׁש # וּ בכל ׁש ּת ים. - ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְלבב#
חמׁש . - לבני# וׁש נּ נּת ם ארבּ ע. - ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְמאד #
- בּ בית# בּ ׁש בּת # ׁש ׁש . הרי  - בּ ם  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְודבּ רּת 
ׁש מוֹ נה. - בדּ ר# וּ בלכ ּת # ׁש בע. ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲהרי 
עשׂ ר. הרי  - וּ בק וּ מ# ּת ׁש ע. הרי  - ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוּ בׁש כבּ #
עשׂ רה. אחת הרי  - יד# על  לאוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ קׁש רּת ם
עשׂ רה. ׁש ּת ים הרי - עיני # בּ ין לטטפת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְוהיוּ 
הרי  - וּ בׁש ערי # בּ ית# מזזוֹ ת על ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ כתבּת ם
הלּ לוּ  הּמ צווֹ ת עשׂ רה ׁש לש ע שׂ רה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְׁש ֹלׁש 
וכ# בּ יּ מין, נכלל וה7מאל  בּ יּ מין, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְּת לוּ יוֹ ת 
היּ מין  ה7מאל, ׁש ּמ תעוֹ רר  זמן וּ בכל ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָצרי#.
ה7מאל  יזכּ וּ , אם ולכן בּ ראׁש . ֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמתחיל
נכלל  היּ מין ֹלא, ואם בּ יּ מין. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנכלל 
אם לזה, וסימן ה7מאל. וׁש וֹ לט ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַבּ 7מאל,

מקוֹ ם וּ בכל  ּת לכוּ . בּ חּק תי אם כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַֹ◌3◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָבּ רא ׁש ,
היּ מין, בּ סוֹ ד בּ אהבה מתעוֹ רר  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַה7מאל
וכ# ׁש צּ רי#, כּ מ וֹ  דּ ינוֹ  מתחזּ ק כּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר
החברים העירוּ  וזה מקוֹ ם, בּ כל  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָצרי#

וּ נׁש ק וֹ . ח יּ יא ר בּ י  בּ א הלּ לוּ . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ דּ ברים 

נמצאים ה ּׁשם קּדּוׁש על ההרּוגים ְֲִִִִֵַַַָָּכל
עדן  בגן מיחד  ְְְֵֵֶַַָֻּבהיכל

וגו 'ידין  גו יּ וֹ ת מלא ו )ּב גּ וֹ ים  ח "א:(קי, [זוהר ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌9◌9◌

תורה](לח:) גויותזוהר מלא  בגוים ידין
שמעון  רבי אמר רבה. ארץ על ראש מחץ 

הרביעי התחתון]בהיכל עדן בגן  כל [אשר שם
אותן  וכל  וירושלם ציון אבלי  אותן
וכאשר עכו "ם, העמים ע"י שנהרגו 
מתחיל  הוא ביניהם  ועומד נכנס המשיח
דוד  מגזע הנשיאים כל ואז לבכות,
מתחיל  והוא אותו, ומנחמים בו  אוחזים
יוצא שהקול עד לבכות שנית פעם
למעלה עולה והוא ההוא , בקול  ומתאחד 
יורד  וכאשר חודש, ראש עד שם ושוהה
מאירות ובהירות אורות כמה עמו יורדים 
ההרוגים אותן לכל והארה ורפואות
עם שסבלו ומכאובים מחלות ובעלי
ושם אדרת לובש הוא ואז המשיח,

ההרוגים נח  אותן כל ונצטיירים קקים
ההיא  באדרת עכו"ם  העמים ע"י ,שנהרגו
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שם ונחקקת למעלה  האדרת אותה ומעלה
והקב"ה המלך, של העליונה אדרת בתוך
אותן  ולדון ההוא אדרת ללבוש עתיד 
גויות מלא בגוים ידין  כתיב וע "ז העמים,

רבה. ארץ על  ראש מחץ
נמצאים ה ּׁשם קּדּוׁש על ההרּוגים ְֲִִִִֵַַַָָּכל

עדן  בגן מיחד  ְְְֵֵֶַַָֻּבהיכל
וגו'ידין  גויּ וֹ ת מלא ו )ּב גּ וֹ ים ח "א:(קי , [זוהר ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

תורה](לח:) גויּ וֹ תזוהר מלא בּ גּ וֹ ים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָידין
שמעון  רבי אמר רבה. ארץ על ראש מחץ 

הרביעי התחתון]בהיכל עדן בגן  כל [אשר שם
אותן  וכל  וירושלם ציון אבלי  אותן
וכאשר עכו "ם, העמים ע"י שנהרגו 
מתחיל  הוא ביניהם  ועומד נכנס המשיח
דוד  מגזע הנשיאים כל ואז לבכות,

מתחיל  והוא אותו, ומנחמים בו  אוחזים
יוצא שהקול עד לבכות שנית פעם
למעלה עולה והוא ההוא , בקול  ומתאחד 
יורד  וכאשר חודש, ראש עד שם ושוהה
מאירות ובהירות אורות כמה עמו יורדים 
ההרוגים אותן לכל והארה ורפואות
עם שסבלו ומכאובים מחלות ובעלי
ושם אדרת לובש הוא ואז המשיח,
ההרוגים  אותן כל ונצטיירים נחקקים
ההיא  באדרת עכו"ם  העמים ע"י ,שנהרגו

שם ונחקקת למעלה  האדרת אותה ומעלה
והקב"ה המלך, של העליונה אדרת בתוך
אותן  ולדון ההוא אדרת ללבוש עתיד 
גויות מלא בגוים ידין  כתיב וע "ז העמים,

רבה. ארץ על  ראש מחץ

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקיא אוֹ דה ועדה:�הללוּ יּה  יׁש רים בּ סוֹ ד לבב גּ דליםבבּ כל ©§¨¤§Ÿ̈§¨¥¨§§¨¦§¥¨§Ÿ¦

אוהבים לך  שירבו

אודה  א)הללויה קיא ]:(קיא, לפרק  תהלים אוהבים.[שימוש לך שירבו

IIתהלים IIשימוש

א ּלא להי ֹות ! צריְך היה  לב  ּבכל לבב ? ְְְִִֵֵֶָָָָָָָּבכל 
אֹודה ל ּקּב"ה לה ֹוד ֹות רצה עלי ֹון ּבס ֹוד  ְְְִֶֶַָָָָָּדוד

רע  ּוביצר טֹוב  ּביצר - לבב  ּבכל  ְְְֵֵֵֶֶַָָה'

לבב אוֹ דה ּב כל  א)ה ' פ ':(קיא, ח "א  [זוהר ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

קנה :)ויצא ה'.](דף את  אוֹ דה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהּפ עם
ואמר, ּפ תח ׁש מעוֹ ן קיא)רבּ י ה'(תהלים אוֹ דה ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

לבב  בּ כל ועדה. י ׁש רים בּ סוֹ ד  לבב ?בּ כל  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
להיוֹ ת צרי # היה לב בּ סוֹ ד בּ כל  דּ וד אלּ א  ! ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌

להוֹ דוֹ ת רצה  הּק דוֹ ׁש  ה0ם ׁש ל  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן
- לבב בּ כל ה' א וֹ דה הוּ א. בּ ר וּ # ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַלּק ד וֹ ׁש 
הצּ דדים, ׁש ני  ואלּ וּ  רע, וּ ביצר טוֹ ב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ יצר 

שׂ מאל . ואחד  ימין ֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאחד

ׁש ארבּ סוֹ ד הם אלּ וּ  - ועדה יׁש רים ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ׁש הרי  ה זּ ה , העוֹ לם ׁש ל  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים

בּ סוֹ  ודרוֹ ם. צפוֹ ן כּ מוֹ  אלּ וּ לבב - יׁש רים ד ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
כּ מ וֹ  ׁש 0ה ׁש הם העוֹ לם, צדדי ׁש אר  ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵהם
יה וּ דה, ׁש ל הּמ קוֹ ם  זהוּ  - ועדה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .

קלב )וכתוּ ב וכתוּ ב (תהלים אל ּמ דם. זוֹ  ועדתי ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
יב ) כּ תיב (הושע  וגוֹ '. אל עם רד עד ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִויהוּ דה 

קלח) אֹלהים(תהלים נגד לבּ י  בכל ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְאוֹ ד#
ׁש כּ תוּ ב  נאמר, אחד בּ מקוֹ ם כּ אן ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲאזּמ ר ךּ .
אמר הזּ וֹ  ל דּ רגּ ה  ׁש הרי  אזּמ רךּ , אֹלהים ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶנגד
יהוּ דה ראה, בּ א לימין. אוֹ תּה  לחבּ ר  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִׁש ירה,
אחוּ ז  בּ דּ ר וֹ ם, אח וּ ז הצּ דדים. בּ כל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָאח וּ ז
ה7מאל , מצּ ד  בּ א הוּ א ׁש הרי ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ זרח.
מ0וּ ם בּ דּ רוֹ ם, ואח וּ ז בּ צּ פ וֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוראׁש יתוֹ 
כּ #, מ0וּ ם בּ גּ וּ ף . ונאחז לימין הוֹ ל # ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
מלּ דת. וּת עמד ה'. את א וֹ דה ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהּפ עם

כּ ראוּ י , הבּ רית ׁש ל  בּ ּק יּ וּ ם ׁש עמדה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַוּת עמד,
קד וֹ ׁש ה. מרכּ בה נתקן  הכּ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי

מּצלת להּקּב"ה  ותׁשּבחֹות הּׁשיר ֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָעב ֹודת
ּפגעים ְִִָָמּכל 

וגו'הללוּ יּה  ה' א)אוֹ דה  א ':(קיא, חלק [זוהר ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

וישלח  קעח:)פ ' רבּ י ](דף  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
ואמר , קיא)אלעזר  ה'(שם אוֹ דה הללוּ י ּה  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

זה ּפ ס וּ ק ועדה, יׁש רים בּ ס וֹ ד לבב ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ כל 
ימיו  כּ ל  ה ּמ ל # דּ וד ראה, בּ א אבל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ הוּ ,
הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  בּ עבוֹ דת מׁש ּת דּ ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהיה
וּ מוֹ דה וּ מׁש בּ ח הלּ ילה בּ חצוֹ ת קם ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוהיה
מקוֹ מ וֹ  לתּק ן כּ די  ותׁש בּ ח וֹ ת ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ ׁש יר וֹ ת
רוּ ח ׁש כּ ׁש ּמ תע וֹ רר מעלה. ׁש ל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַבּ ּמ לכוּ ת
ׁש הּק דוֹ ׁש  יוֹ דע  היה הלּ ילה, בּ חצ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָצפוֹ ן
עדן  בּ גן מתע וֹ רר ׁש עה בּ אוֹ תּה  הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ #
קם היה והוּ א הצּ דּ יקים, עם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת עׁש ע 
ותׁש בּ ח וֹ ת בּ ׁש ירים וּ מתגּ בּ ר  ׁש עה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תּה 

ה0חר. ׁש ע וֹ לה ׁש כּ ׁש הּק דוֹ ׁש עד מ-וּ ם ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
בּ ארנוּ  הרי עדן, בּ גן נמצא  ה וּ א ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ !
מקׁש יבים  כּ לּ ם ׁש בּ גּ ן , הצּ דּ יקים וכל ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌.◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ה וּ א

כּ כּ תוּ בלקוֹ ל וֹ  ח), מקׁש יבים(שיר חברים ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש ל  חוּ ט אלּ א ע וֹ ד, וֹלא הׁש מיעני. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְלקוֹ ל #
ׁש נּ אמר, כּ מוֹ  בּ יּ וֹ ם, עליו מׁש וּ # ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶחסד

מב )ׁש כּ תוּ ב חסדּ וֹ (תהלים  ה' יצוּ ה יוֹ מם ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
ׁש יר ׁש אוֹ תםוּ בלּ ילה אלּ א עוֹ ד, וֹלא עּמ י. ה  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

עוֹ לים כּ לּ ם אוֹ מר, ׁש הוּ א תוֹ רה ◌ִ◌ָ◌3◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִדּ ברי
ולכן  הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתעּט רים

IIתהלים IIזוהר 
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בּ עבוֹ דת בּ לּ ילה מׁש ּת דּ ל היה הּמ ל# ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד
ראה, בּ א ׁש יר וֹ תהלל וּ י ּה אד וֹ נוֹ . אוֹ תן בּ כל  , ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש נינוּ  הרי  אמר, ׁש דּ וד  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ חוֹ ת
וּ בארוּ הוּ , הלל וּ יּה , הוּ א מ כּ לּ ם ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 

הּט עם וה0בחמה ה0ם ׁש כּ וֹ לל  מ0וּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
0בח וּ מה 0ם  מה י"ה.כּ אחד. זה ׁש ם ? ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

מהוּ  ׁש היאה0בח י שׂ ראל  כּ נסת ז וֹ  אלּ א ? ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
אדנ"י) שהוא ה"ס, בגימטריא  ׁש בח(הלל  ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמתּק נת

כּ מ וֹ  ׁש וֹ קטת, ו ֹלא הוּ א בּ רוּ # ל ּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָּת מיד
פג )ׁש נּ אמר אל (שם  ל# דּ מי אל אֹלהים ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ִ◌ָ◌ַ◌

ׁש ּס דּ וּ ר מ 0וּ ם אל. ּת ׁש קט ואל ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶּת חרׁש 
אליו, ּת מיד  וּ מׁש בּ חת מסדּ רת היא ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַה0בח

כּ אחד . וׁש בח ׁש ם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

בּ יּ צרא וֹ דה - ׁש בּ ארוּ הוּ  כּ מוֹ  לבב , בּ כל ה' ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ׁש הם מ0וּ ם הרע, וּ ביּ צר  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַהּט וֹ ב
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  האדם, אצל  ּת מיד ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים

ו) יׁש רים(דברים  בּ סוֹ ד  וּ באר וּ הוּ . לבב#, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ כל
הדּ רג וֹ ת ׁש כּ ל י שׂ ראל  הם אלּ וּ  - ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְועדה
צדּ יקים וּ לויּ ם, כּ הנים בּ הם, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתע ּט ר וֹ ת
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ועדה, יׁש רים. ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַוחסידים,

פג ) סוֹ ד (תהלים  והם אל. בּ עדת ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִנצּ ב
ולכן  בּ הם. מתעּט ר  הוּ א בּ ר וּ # ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  את ל ׁש בּ ח האדם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָצרי#
בּ ׁש ירים מתרצּ ה ׁש הוּ א מ0וּ ם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָּת מיד,
להּק דוֹ ׁש  לוֹ  ל ׁש בּ ח ׁש יּ וֹ דע וּ מי ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְותׁש בּ חוֹ ת,
מקבּ ל  הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  כּ ראוּ י, הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ #

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  וּ מצּ ילוֹ . צא)ּת פלּ תוֹ  (שם ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וגוֹ '. ימים אר# וגוֹ ', ׁש מי ידע כּ י ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲאשׂ גּ בהוּ 

ׁשבח ּזהּו - לבב  ּבכל  ה' א ֹודה ְְֵֶֶֶַַָָָהללּויּה
והּתׁשּבח ֹות ה ּׁשירֹות אֹותן ּכל  על ְְִִֶֶַַַָָָׁשעֹולה

ת ׁשּבח ֹות מיני  ּבעׂשרה  ּדוד  ְֲִִִֵֶַַָָָָָׁשאמר

וגו 'הללוּ יּה  ה ' א)אוֹ דה  פ ':(קיא , ח "ב [זוהר ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

קע "ג :)תרומה  ואמר,](דף אלעזר  רבּ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
קיא) לבב(תהלים  בּ כל  ה' א וֹ דה וגוֹ '.הללוּ יּה  ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌

בוֹ  והתעוֹ ררוּ  נתבּ אר הרי  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַהללוּ י ּה ,
ה וּ א, וכ# עלהחברים, ׁש עוֹ לה  ׁש בח ׁש זּ ה וּ  ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

דּ וד ׁש אמר  והּת ׁש בּ חוֹ ת ה-ירוֹ ת אוֹ תן  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל
ת ׁש בּ חוֹ ת  מיני מ0וּ םבּ ע שׂ רה ׁש אמר , ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌

כּ לל  והוּ א בּ אחד, וׁש ם ׁש בח כּ וֹ לל  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
בּ כל  ה' אוֹ דה העלי וֹ ן. הּק ד וֹ ׁש  ה0ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל

ׁש ללבב. ס וֹ ד  הּמ ל! דּ וד  ׁש אמר מקוֹ ם בּ כל ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
החקוּ קוֹ ת  האוֹ ת יּ וֹ ת סוֹ ד הוּ א בּ יתא, ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַאלפא
וּ ׁש נים  ׁש ֹלׁש ים ׁש ל בּ חקיקוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאוֹ ת

מּס וֹ ד ׁש בילים  עליוֹ נוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ויׁש  . ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ׁש הן  אחרוֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ויׁש  העלי וֹ ן, ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
אלפא ׁש ל  סוֹ ד הוּ א וכאן קטנּ וֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת

העוֹ לם  ׁש ל לעולם)בּ יתא  נותן הּת חּת וֹ ן.(העליון ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

וּ ביּ צראוֹ דה  הּט וֹ ב בּ יּ צר - לבב  בּ כל ה' ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
על  ׁש הרי  בתוֹ כ וֹ . ׁש וֹ רה ׁש הוּ א ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָהרע
בּ יּ צר בּ ר וּ #-הוּ א לּק דוֹ ׁש  להוֹ דוֹ ת י ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַהכּ ל
יצר ׁש ל  מצּ ד ׁש הרי הרע . וּ ביּ צר  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַהּט וֹ ב
את לבר # וי ׁש  לאדם, טוֹ ב  בּ א ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּט וֹ ב
וּ בצּ ד  והּמ טיב. ה ּט וֹ ב  הוּ א בּ ר וּ # ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ויׁש  לאדם, קטרוּ ג בּ א הרע יצר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש ל

ה וּ א  בּ ר וּ # לּק דוֹ ׁש  וביצר להוֹ דוֹ ת הטוב  (ביצר ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
זההרע ) מצּ ד  האדם  על  0בּ א מה ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל 

יׁש רים בּ סוֹ ד  ועדה. יׁש רים בּ סוֹ ד זה . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִוּ מצּ ד
בּ אוֹ תם קדושים)- עליונים סוֹ ד (מלאכים ׁש את ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌

את ׁש הרי י וֹ דעים , הם הוּ א בּ ר וּ # ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
י וֹ דעים, הם הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  סוֹ ד וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָכּ ל
- ועדה יׁש רים בּ סוֹ ד ולכן ׁש לּ וֹ . הּס וֹ ד  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְוהם
בּ עשׂ רה כּ ׁש ּמ תכּ נּ סים ישׂ ראל, הם ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵאלּ ה
יׁש  כּ # וּ מ0וּ ם הוּ א. בּ רוּ # לּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהוֹ דוֹ ת
רע  ועל טוֹ ב על הוּ א בּ ר וּ # לּק ד וֹ ׁש  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהוֹ דוֹ ת
ה וּ א הרי  ּת אמר, ׁש אם  הכּ ל . לפני ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוּ לפרסם

IIתהלים IIזוהר 
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יהו� חפציהם:�מעשׂ י לכל ׁש ים עמדתג דּ רוּ  וצדקתוֹ  ּפ עלוֹ  והדר הוֹ ד ©£¥§Ÿ̈§¦§¨¤§¥¤§¨¨¨¢§¦§¨Ÿ¤¤
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בּ ריתוֹ : גּ וֹ ים:ולעוֹ לם נחלת להם לתת לעּמ וֹ  הגּ יד מעשׂ יו אמתזכּ ח ידיו מעשׂ י §¨§¦Ÿ©©£¨¦¦§©¨¥¨¤©£©¦©£¥¨¨¡¤

ּפ קּ וּ דיו: כּ ל נאמנים ויׁש ר:חוּ מׁש ּפ ט בּ אמת עשׂ וּ ים לעוֹ לם לעד סמוּ כים ¦§¨¤¡¨¦¨¦¨§¦¨©§¨£¦¤¡¤§¨¨

לפרסם צרי # ל ּמ ה  אז בּ זהי וֹ דע, אלּ א ? ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
לפרסם בּ עוֹ לם הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמת כּ בּ ד
הוּ א, בּ ר וּ # בּ ּק דוֹ ׁש  כּ תוּ ב  זה ועל ה נּ ס, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶאת

לח) וגוֹ '.(יחזקאל והתקדּ ׁש ּת י ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתגּ דּ לּת י

א ּלא הּקּב"ה  נתנם לא  הּתֹורה חמרֹות  ְְֶַַָָָָָָָֹֻכל
מצוֹותיו יראי לא ֹותם  חטא  יראי  ְְְְְְִִִֵֵֵָָָלאֹותם

לכם ְֶָֹולא 

וגו 'טרף  ליראיו ה)נתן ח "ב :(קיא, [זוהר  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

משפטים  קכ"א:)פ ' אחד](דף ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִלגיוֹ ן
כתוּ ב ֹלא לוֹ , ואמר א בּ א  רבּ י את  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָׁש אל

תאכל וּ  ֹלא  טרפה בּ 7דה  כּ #,?וּ ב שׂ ר  אם ! ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌
ׁש כּ ת וּ ב קיא)מה וּ  ליראיו (תהלים נתן ?טרף  ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

להיוֹ ת צרי # היה ל כּ לבים  נתן ל ּמ הטרף ! ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ליראיו  כּ תוּ בנתן האם ריקא, לוֹ , אמר ? ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ליראיו  נתן כּ תוּ ב!?טרפה  ואםטרף ! ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ליראיו  נתן טרפה, כּ מ וֹ  טרף ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹּת אמר,
א לּ א בּ וֹ  לה זּ הר נתנוּ  ֹלא זה  ׁש דּ בר ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי,
מ 0וּ ם מ ּמ נּ וּ . ויראים  ׁש מוֹ  יראי ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלאוֹ תם 
ידע ׁש הרי לכם, נתן ֹלא  זה  דּ בר ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶזה 
ׁש וֹ מרים וֹלא  מ ּמ נּ וּ  יראים  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אינכם
ׁש ל חמרה זה דּ בר וּ מ0וּ ם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמצווֹ תיו,
ליראיו, נתן בּ ּה . להזּ הר וצרי# ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַה ּת וֹ רה 
וכל לאחרים. וֹלא ודּ אי, ליראיו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָנתן
בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  נתנם  ֹלא ה ּת וֹ רה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌3חמרוֹ ת 
יראי  לאוֹ תם חטא , יראי לא וֹ תם  א לּ א  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶה וּ א

לכם. וֹלא  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצווֹ תיו

ּבחצ ֹות וקם ּבּלילה  ּבּתֹורה  ׁשעֹוסק אדם ְְֲֵֶַַַַָָָָָָּכל
מתעֹוררת יׂשראל ׁשּכנסת ּבׁשעה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָה ּלילה
וזה עּמּה מׁשּתּתף  זה - ל ּמלְך ּבית  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָלהתקין

הּמלך  מּבית ְִִֵֶֶַָנקרא 

וגו'טרף ליראיו  ה)נתן  פ ':(קיא, ח "ג [זוהר  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

צ.)אמור  ליראיו מהוּ ](דף  נתן ?טרף ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב, כּ מוֹ  לא)א לּ א לילה(משלי בּ עוֹ ד ו ּת קם  ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

למדנוּ , מכּ אן לבית ּה . טרף  אדםוּת ּת ן  ׁש כּ ל ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הלּ ילה, בּ חצוֹ ת וקם בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ סק
בּ ית להתקין מתעוֹ ררת ישׂ ראל ׁש כּ נסת  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
מ בּ ית נקרא  וזה  עּמ ּה , מׁש ּת ּת ף זה - ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַלּמ ל!
ּת ּק וּ ני  מאוֹ תם  י וֹ ם כּ ל לוֹ  ונ וֹ תנים  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַה ּמ ל!,

וחקה בּ ית לביתּה  טרף  וּת ּת ן ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  . ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֹ
בּ יתּה  זה  מי א וֹ תםלנערתיה. כּ ל ? ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ ני  בּ יתּה , נקראים בּ לּ ילה  עּמ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת ּת פים 
ליראיו. נתן טרף כּ #, וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵבית ּה .

טרף מה  נוֹ טלתזּ ה ׁש היא מּמ ׁש , טרף  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ ת וּ ב עליוֹ ן, רח וֹ ק (משלימּמ קוֹ ם ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

זוֹ כהלא) וּ מי לחמּה . ּת ביא ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמ ּמ רחק
הזּ ה ׁש כּ תוּ ב לּט רף מוֹ כיח, הכּ תוּ ב סוֹ ף  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
קיא) בּ ריתוֹ (תהלים לעוֹ לם מי יזכּ ר  . ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

להׁש ּת ּת ף (שמשתדל )ׁש ּמ תבּ וֹ נן בּ ּת וֹ רה  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
אחד  ׁש צּ דּ יק  אלּ א ע וֹ ד, וֹלא  בּ לּ ילה. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִעּמ ּה 
וה וּ א הוּ א, בּ ר וּ # לּק דוֹ ׁש  לוֹ  יׁש  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן
כּ נסת את ׁש ניהם וי וֹ ר ׁש ים עּמ וֹ , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת ּת ף

ׁש כּ תוּ ב ס)ישׂ ראל, לעוֹ לם(ישעיה צדּ יקים ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ארץ.יירׁש וּ  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
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ׁש מוֹ :ט ונוֹ רא ׁש  קדוֹ  בּ ריתוֹ  לעוֹ לם צוּ ה לעּמ וֹ  ׁש לח יראתיּפ דוּ ת חכמה ראׁש ית §¨©§©¦¨§¨§¦¨§¨§¥¦¨§¨¦§©
לעד:�יהו� עמדת ּת הלּ תוֹ  עשׂ יהם לכל טוֹ ב שׂ כל §Ÿ̈¥¤§¨Ÿ¥¤§¦¨Ÿ¤¤¨©

ּבריתֹו לעֹולם צ ּוה לעּמֹו ׁשלח ּפדּות ְְְְִִַַָָָמפרש
ּב ּׁשֹונה מה  ׁשמֹו ונ ֹורא ׁשארקדֹוׁש כל ְְְְֶַַָָָ

מאלפא תבֹות ׁשּתי ׁשּבכּלם  ְְְְִֵֵֵֶַַָָֻה ּפס ּוקים
ׁשלׁש? ׁשלׁש וׁשּלאחריו זה ּובפס ּוק  ְְְֲֵֶֶַָָָָָֹֹּביתא 

וגו'ּפ ד וּ ת לעּמ וֹ  ט)ׁש לח פ ':(קיא, ח "ב  [זוהר  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ס"ח.)יתרו מדין.](דף כּ הן יתרוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש מע
ּפ תח, יוֹ סי  קיא)רבּ י לע ּמ וֹ (תהלים ׁש לח ּפ דוּ ת ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ׁש מוֹ  ונ וֹ רא קדוֹ ׁש  בּ ריתוֹ  לע וֹ לם  מהצ וּ ה  . ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ׁש ּת י  ׁש בּ כ לּ ם  הּפ ס וּ קים , ׁש אר בּ כל ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌0ֶוֹ נה
וׁש לּ אחריו  זה  וּ בפסוּ ק  בּ יתא, מאלפא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵתבוֹ ת

ׁש ֹלׁש  צדדיםׁש ֹלׁש  ׁש 0ה  לה ׁש לים כּ די  א לּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הגּ א לּ וֹ ת ׁש ֹלׁש  כּ נגד  זה  ה זּ ה, בּ יתא  ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבּ אלפא
ּפ סוּ ק הראׁש וֹ נה, מהגּ א לּ ה ח וּ ץ  ישׂ ראל , ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
וה כּ ל וּ כת וּ בים, נביאים ּת וֹ רה  כּ נגד  ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַאחר

הזּ וֹ . בּ חכמה לע ּמ וֹ ּת ל וּ י  ׁש לח -ּפ דוּ ת ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
מגּ לוּ ת ישׂ ראל  את הוּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש גּ אל

וּ גבוּ רוֹ ת. נּס ים להם ועשׂ ה  צ וּ המצרים ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ ריתוֹ  הּק ד וֹ ׁש לעוֹ לם וק בּ לוֹ  יתרוֹ  כּ ׁש בּ א - ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

התקרב וּ  וּ מ 0ם  לעב וֹ דתוֹ , וקרב וֹ  ה וּ א  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָבּ רוּ #
מ 0ם ה 0כינה . כּ נפי ּת חת גּ רים א וֹ תם  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ל

ׁש מוֹ .והלאה, ונוֹ רא התקדּ ׁש קדוֹ ׁש  אז ׁש הרי  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש הרי ה וּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  האחר)ׁש ם  (מהצד  ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

ה צּ ד ונכ ּפ ה כּ ׁש נּ ׁש בּ ר  הּק דוֹ ׁש , ׁש ם  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתקדּ ׁש 
בּ יתרוֹ . ׁש היה  כּ מוֹ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר,

ׁשער ּכְך ּגם י ּכנס  - זה ּבׁשער  ׁשּיּכנס  ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי 
וזֹוהי היא ה' יראת עליֹונה לחכמה  ְְְְְִִִִֶַָָָרא ׁשֹון

ִֵרא ׁשית

וגו'ראׁש ית ה ' יראת י)חכמה  :(קיא, ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הזוהר ספר ז :)[הקדמת  ](דף

ּפ תח , חיּ יא ר בּ י קיא)בּ ראׁש ית, ראׁש ית (תהלים ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
עשׂ יהם  לכל  טוֹ ב שׂ כל  ה' יראת ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָחכמה 

לעד עמדת ּפ סוּ ק ּת ה לּ תוֹ  חכמה, ראׁש ית . ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה', יראת חכמה סוֹ ף לכּת ב : צרי# כּ # ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶזה

חכמה . סוֹ ף היא  ה' ׁש יּ ראת אלאבּ גלל  [נ"א: ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ראשית] חכמההיא  ׁש ל  ה דּ ר גּ ה לתוֹ # ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  קיח)עליוֹ נה . ׁש ערי (שם  לי ּפ תחוּ  ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ה זה י כּ נס צדק. ֹלא  ׁש אם ודּ אי . לה', 0ער  ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

לע וֹ למים. יכּ נס  ֹלא זה , למל#(משל )בּ ׁש ער ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
לוֹ  ועשׂ ה וגנוּ ז, נסּת ר עליוֹ ן ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן
ה0ערים כּ ל וּ בסוֹ ף  אלּ ה, על  אלּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים
בּ כ ּמ ה מנעוּ לים, בּ כ ּמ ה אחד ׁש ער ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ה
אלּ ה, על אלּ ה היכלוֹ ת בּ כּמ ה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְפתחים,
זה ׁש ער - אלי  להכּ נס ׁש רוֹ צה מי כּ ל ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְואמר :
- זה בּ ׁש ער ׁש יּ כּ נס מי לגבּ י. ראׁש וֹ ן ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
עלי וֹ נה, לחכמה ראׁש וֹ ן ׁש ער  כּ # גּ ם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִיכּ נס.
הם ׁש נים  ב, ראׁש ית. וזוֹ הי  היא. ה' ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִיראת
- נקדּ וֹ ת ׁש ּת י וא לּ ה כּ אחד, ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תח בּ רים
בּ הת גּ לּ וּ ת. עוֹ מד  ואחד ונסּת ר, גּ נוּ ז ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאחד 
ראׁש ית, נקראים ּפ רוּ ד להם ׁש אין ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ בגלל 
זה, נוֹ טל זה ׁש נּ וֹ טל  מי ׁש נים. וֹלא ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
ׁש כּ תוּ ב  אחד , וּ ׁש מוֹ  ה וּ א  ׁש הרי אחד. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְוהכּ ל

פג ) ל ּמ ה(שם לבדּ #. ׁש מ# ה' אּת ה כּ י  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוידעוּ 
טוֹ ב  ׁש ל עץ ׁש הוּ א בּ גלל  ה' יראת ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
זכה ֹלא ואם טוֹ ב. הנּ ה - האדם בּ ן זכה ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָורע .
וזה יראה, זה בּ מקוֹ ם  ׁש וֹ רה ולכן רע. הנּ ה -ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
טוֹ ב  שׂ כל  ׁש בּ עוֹ לם. ט וּ ב לכל להכּ נס ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַׁש ער

כּ אחד . ׁש הם ׁש ערים ׁש ני אלּ ה -ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

אמר ,ר בּ י  טוֹ בי וֹ סי  החיּ ים,שׂ כל  עץ זה - ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ועל  כּ לל. רע  בּ לי  טוֹ ב שׂ כל ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר קיא  מזמור | לחודש  כג | חמישי 561ספר 

רע. בּ ֹלא טוֹ ב שׂ כל הוּ א רע  בּ וֹ  ׁש וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש ֹּלא
עשׂ יהם  ה נּ אמנים,לכל  דוד חסדי  אלּ וּ  - ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌

הּת וֹ רה ּת וֹ מכי ואוֹ תם הּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְּת וֹ מכי
ׁש ע וֹ סקים אלּ וּ  כּ ל עוֹ שׂ ים. הם  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל
ׁש ע וֹ סקים בּ עוֹ ד  עשׂ יּ ה בּ הם אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 
עשׂ יּ ה, בּ הם יׁש  בּ הם ׁש ּת וֹ מכים אוֹ תם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ּה .

כּ תוּ ב  זה לעדוּ בכח עמדת ועוֹ מד ּת ה לּ תוֹ  , ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
כּ ראוּ י . עמדוֹ  על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַה כּ ּס א

ּכּלן  ליׂשראל ה ּקּב"ה ׁשּנתן הּתֹורה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻמצוֹות
ּכלל ּבדרְך ּבּתֹורה  ְְְֶֶַָָּכת ּוב ֹות

וגו'ראׁש ית ה ' יראת י)חכמה  :(קיא, ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הזוהר ספר יא :)[הקדמת ◌ַ◌ָּפ תח](דף 
מצווֹ ת ואמר, הּת וֹ רה בּ מצווֹ ת ׁש מעוֹ ן ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
לי שׂ ראל , הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ תן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
בּ ראׁש ית כּ לל . בּ דר# בּ ּת וֹ רה כּ תוּ בוֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3כּ לּ ן
ׁש ל  הראׁש וֹ נה  הּמ צוה זוֹ הי אֹלהים. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָבּ רא 
ׁש נּ קראת ה', יראת זוֹ  מצוה ונקראת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַהכּ ל.

ׁש כּ ת וּ ב קיא)ראׁש ית, חכמה (תהלים ראׁש ית ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה' א).יראת דּ עת.(משלי  ראׁש ית ה' יראת ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ה0ערמ0וּ ם וזה ראׁש ית , נקרא זה ׁש דּ בר ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌
הזּ וֹ  הּמ צוה ועל האמוּ נה, לתוֹ # ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס 
לׁש ֹלׁש ה נפרדת היּ ראה העוֹ לם. כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתק יּ ם
כּ ראוּ י , עּק ר בּ הם אין מהם ׁש נים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצדדים,
ׁש יּ רא אדם י ׁש  יראה. ׁש ל עּק ר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
וֹלא בניו ׁש יּ חי וּ  כּ די  הוּ א בּ ר וּ # ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמה ּק דוֹ ׁש 
ׁש ל  אוֹ  גּ וּ פ וֹ  ׁש ל מענ ׁש  ׁש יּ רא אוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָימוּ תוּ ,
נמצאת ּת מיד. מּמ נּ וּ  ירא כּ ן ועל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָממ וֹ נוֹ ,
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  מן  ירא ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהיּ ראה 
מן  ׁש ּפ וֹ חד  אדם יׁש  לעּק ר. אוֹ תּה  שׂ ם ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹלא
מענׁש  ׁש ּפ וֹ חד מ0וּ ם הוּ א בּ ר וּ # ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ֹלא אלּ ה ׁש ני הגּ יהנּ ם. וּ מענׁש  העוֹ לם ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 

ׁש לּ וֹ . וה 0ר ׁש  הם יראה ׁש ל ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִעּק ר

מרבּ וֹ נוֹ ה יּ רא"ה  יירא ׁש אדם עּק ר , ׁש היא ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ע ּק ר וׁש לּ יט , גד וֹ ל ׁש הוּ א ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמ 0וּ ם
כּ ֹלא לפניו והכּ ל העוֹ למוֹ ת, כּ ל ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְוׁש רׁש 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ד )ח ׁש וּ בים, דּ יּ רי (דניאל וכל ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
רצוֹ נוֹ  את ול שׂ ים ח ׁש וּ בים, כּ אינם ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
רבּ י  בּ כה יראה. ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ֹלא אם ואוֹ י אמר, אם אוֹ י ואמר, ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
יעבדוּ  אי # הרׁש עים ידעוּ  - אמר  אם ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ַֹאמר.
החברים יאבּ דוּ  - אמר  ֹלא אם ר בּ וֹ נם. ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶאת
יראה ׁש 0וֹ רה בּ מקוֹ ם הזּ ה. הדּ בר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת
ׁש ּמ לקה רעה  יראה י ׁש  מלּ פניה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְקדוֹ ׁש ה,
להלקוֹ ת הרצוּ עה והיא וּ מקטרגת, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַוּ מכּ ה
ענׁש  בּ גלל  ׁש ּפ וֹ חד  וּ מי  הר ׁש עים, ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאת
ׁש וֹ רה ֹלא ׁש נּ תבּ אר , כּ מוֹ  והּק טרוּ ג ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לקוֹ ת
ה' יראת ׁש נּ קראת ה' יראת  אוֹ תּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָעליו
הרעה היּ ראה עליו ׁש וֹ רה מי  אלּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלחיּ ים.
ההיא, הרצוּ עה  עליו ׁש 0וֹ רה ונמצא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַההיא.
ה ּמ קוֹ ם כּ # וּ מ0וּ ם ה'. יראת וֹלא רעה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיראה
כּ ן  ועל  דּ עת, רא ׁש ית נקרא  ה ' יראת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
והיסוֹ ד  הע ּק ר  וזה הזּ וֹ , הּמ צוה כּ אן ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכללת
ׁש 0וֹ מר מי  הּת וֹ רה. ׁש ל  הּמ צווֹ ת ׁש אר  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלכל 
- יראה ׁש וֹ מר ֹלא הכּ ל. ׁש וֹ מר  - הזּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהיּ ראה 
זה ׁש הרי  הּת וֹ רה , מצווֹ ת  את ׁש וֹ מר  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹלא
בּ ראׁש ית, כּ תוּ ב כּ # וּ מ0וּ ם הכּ ל. ׁש ל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַה0ער

ה0מים את  אֹלהים בּ רא יראה , ואתׁש היא ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
על  עוֹ בר זה, על ׁש עוֹ בר  ׁש ּמ י  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ.
זה על ׁש עוֹ בר מי ׁש ל  וענׁש וֹ  הּת וֹ רה. ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת
והינוּ  א וֹ ת וֹ , מלקה הזּ וֹ  הרעה הרצוּ עה -ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ּפ ני  על וחׁש # ובהוּ  תהוּ  היתה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ
אר בּ עה אלּ וּ  הנּ ה אֹלהים. ור וּ ח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְתהוֹ ם

הרׁש עים. את בּ הם להעניׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֳענׁש ים

ׁש כּ תוּ בּת ה וּ  חנק, זה לד )- ּת הוּ ,(ישעיה קו ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֹ
ב ) סקילה,(זכריה  זוֹ  - בּ הוּ  מדּ ה. ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶחבל

IIתהלים IIזוהר 
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הגּ דוֹ ל  הּת הוֹ ם בּ תוֹ # המׁש ּק עוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים
שׂ רפה, זוֹ  - וחׁש # הרׁש עים . את ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַלענׁש 

ה)ׁש כּ תוּ ב הּק וֹ ל (דברים את כּ ׁש מעכם ויהי ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
החׁש #, ד )מּת וֹ # עד (שם בּ אׁש  בּ ער  וההר ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

החזקה הא ׁש  וז וֹ  וכוּ '. חׁש # ה0מים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵלב
ל שׂ רף  מתחילה הר ׁש עים רא ׁש י ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש על
סערה, רוּ ח בּ סיף. הרג זה  - ור וּ ח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם.
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ וֹ , מלהטת ׁש נוּ נה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶחרב

ג ) הּמ תהּפ כת,(בראשית החרב להט ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְואת
על  ׁש יּ עבר  למי הזּ ה הענׁש  רוּ ח. ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונקראת
ראׁש ית, יראה כּ תוּ ב ואחר  הּת וֹ רה. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת
ׁש אר והלאה מכּ אן הכּ ל. ׁש ל  הכּ לל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא

הּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת 

– הּיראה  ּבׁשביל  אּלא העֹולם נברא ְְְִִִִֶַָָָָָֹלא
ה' יראת חכמה ְְִִֵַָָראׁשית

וגו'ראׁש ית ה ' יראת י)חכמה  :(קיא, ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הזוהר ספר יא :)[הקדמת ◌ִ◌ַרבּ י ](דף
ֹלא וּ בנינוֹ  העוֹ לם כּ ל ּת חלּ ת אמר, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
בּ על  אדם להי וֹ ת היּ ראה, על אלּ א ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנברא
מּמ ה לבּ ר יּ וֹ ת. יראה וּ בעל ל0מים ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיראה

א)0כּ תוּ ב אֹלהים(בראשית בּ רא בּ רא ׁש ית ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
- ה0מים את הארץ ואת ה0מים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵאת
- הארץ ואת ה0מים, את ירא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
ׁש כּ ל  מלּמ ד כן כּ מוֹ  לבּ ר יּ וֹ ת. ירא ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
ׁש נּ קראת היּ ראה על אלּ א נברא ֹלא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש נּ אמר  קיא)ראׁש ית, חכמה (תהלים  ראׁש ית ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ ראׁש ית. ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  ה', ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיראת

חכמה ראׁשית – האמ ּתֹות החכמה  ְְֲִִֵַַָָָָָמה ּו
ה' ְִַיראת

וגו 'ראׁש ית ה' יראת י)חכמה [זוהר:(קיא, ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בראשית  פ' טו.)חדש ◌ָׁש נוּ ](דף 

אחת ּפ עם ּפ זּ י, בּ ן י וֹ סי  ר בּ י אמר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַר בּ וֹ תינוּ ,
ׁש ל  הר בּ אוֹ תוֹ  וּ פגעּת י בּ דּ ר# הוֹ ל# ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָהייתי 
בּ חלקם, שׂ מחים האנׁש ים והיוּ  קרדוֹ , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ פר
את וראיתי  אחד, ׁש בּ ת ליל ׁש ם ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְולנּת י 

עמ אׁש ּת וֹ . עם לׁש כּ ב  רוֹ צה ׁש היה ד מארחי  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
מצּ ד  היא ועמדה והתּפ לּ ל, זה מצּ ד  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶזה
מהי  להם : אמר ּת י והת ּפ ללה. ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַההוּ א

זוֹ  בּ ׁש עה  ׁש לּ נוּ תפלּ תכם הזּ מן לי: אמרוּ  ? ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
את וּ מתּפ ללים ל ׁש בּ ת, מ0בּ ת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַלזּ וּ וּ ג
לנוּ  ׁש יּ היה הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ תנוּ 
בּ ן  חטא, ירא בּ ן עבוֹ דתוֹ , ׁש יּ עבד  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵבּ ן
מהּת וֹ רה יסטה וֹלא מצווֹ תיו את  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ ע שׂ ה
רצוֹ ן  יהי להם: אמרּת י ולשׂ מאל . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלימין
ׁש מים לׁש ם ׁש הרי  בּ ּק ׁש תכם, לכם  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת היה

◌ֶ◌ִ◌ֲעשׂ יתם.

ה0כינה,אמר  ּפ ני אראה יוֹ סי : ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ל ׁש ם, נקלעּת י  ימים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ אחר 
בּ ן  והיה להם, ׁש נּ וֹ לד  הבּ ן א וֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוראיתי
רצה וֹלא בּ בּ ית, אוֹ תי  ראה ׁש נים. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בע
לפניו, ל # אביו: לוֹ  אמר  עּמ י. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר 
לד בּ ר פוֹ חד  אני  אמר , הוּ א. גּ דוֹ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש איׁש 
אם ידע ּת י ֹלא ׁש הרי עּמ וֹ , וּ להתקרב ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
לּמ ד  ׁש כּ # ֹלא , אם קדוֹ ׁש ה נׁש מה לוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵיׁש 
לוֹ  ׁש אין מי ׁש לּ כל ה זּ ה, היּ וֹ ם  מוֹ רי ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִאוֹ תי
וּ להתקרב  עּמ וֹ  לדבּ ר אס וּ ר  קדוֹ ׁש ה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה
גּ דוֹ ל  ׁש איׁש  וׁש לוֹ ם, חס לוֹ : אמר ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִעּמ וֹ .
וֹלא אלי , קרב הוּ א. ה דּ וֹ ר  ׁש ל ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוהחכם
בּ # רוֹ אה אני  לי : אמר עּמ י. לד בּ ר  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהסּפ יק 
מוּ עטים, ימים מזּ ה בּ # יׁש  חדׁש ה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש נּ ׁש מה
לעוֹ לם. ׁש יּ צאת בּ ׁש עה בּ # נזרקה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

ה וּ א כּ # אמרּת י: הייתי ,ּת מהּת י . ׁש ר וּ ק  ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
אמר נׁש מה. בּ י ונּת נה בּ ּת וֹ רה , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש עסקּת י
הכּ תוּ ב  ׁש אמר הח יּ ה, נפׁש  את ידעּת  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִלי:

IIתהלים IIזוהר 
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חיּ ה נפׁש  מׁש מע והרי הארץ, מן ?ׁש היתה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
בּ ני . אמר  לוֹ : ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר ּת י 

הנּ פׁש אמר , ׁש היא מ וֹ רי , לי אמר כּ # ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
היא הארץ וּ מן  הארץ, ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ה וֹ ציאה
להתנענע  ׁש יּ כוֹ לה  חיּ ה היא  אבל ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנגזרה ,
בּ המ וֹ ת ׁש עוֹ שׂ ים כּ מוֹ  וּ לכאן, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלכאן
וחכמה השׂ כּ ל  בּ ּה  אין אבל  והכּ ל . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ שׂ רצים
נבראה ׁש ֹּלא הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבּ עבוֹ דת
לֹלא בּ ּה  להתנענע וּ לחיּ ה לבהמה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
הזּ ה כּ הבל כּ ׁש ּת צא, וּ להתכּ לּ וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַהשׂ כּ ל,

רבּ # הוּ א מי בּ ני, לוֹ : אמרּת י הּפ ה. ?ׁש ל ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌
א ר בּ י  לי : וּ מהאמר  ל וֹ : אמר ּת י  ל כּ סנדּ ראי. ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

הזּ ה היּ וֹ ם הזּ הלּ מד ּת  הּפ סוּ ק  לי: אמר  ? ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
קיא)ׁש כּ תוּ ב  ה'(תהלים יראת חכמה ראׁש ית ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

ע וֹ שׂ יהם  לכל ט וֹ ב  רבּ י שׂ כל לי  אמר  כּ # , ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
חכמה הוּ א מה ׁש מ וֹ אלכּ סנ דּ ראי , הוּ א ? ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  חכמה,ׁש ל והוּ א ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
עתיד וֹלא  אדם ל ׁש וּ ם גלּ ה ֹלא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵוּ מעוֹ לם

לבד. למׁש ה הימנּ ה קצת אלּ א ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְלהגּ לוֹ ת,

על ו ֹלא עמד אלּ א ידיעתּה , כּ ל על עמד ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
הזּ וֹ  הראׁש ית על אדם, עמד 0ֹּלא ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַמה

בּ מׁש ה בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב חכמה, לג )ׁש היא  (דברים ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌
ּת אמר, ואם חכמה. וזהוּ  לוֹ , ראׁש ית ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא

לׁש ֹלמה חכמה נתן וה' כּ תוּ ב  בּ אהרי ? ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֹ
חכמה, אלּ א החכמה, נתן כתוּ ב ֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוּ ראה,

אמּת תּה . קצת על  עתידׁש עמד הּמ ׁש יח ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
קצתוֹ  בּ וֹ לדעת ׁש כּ תוּ ב יא), ונחה(ישעיה  ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

כוּ '. וּ בינה חכמה רוּ ח ה' ר וּ ח ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָעליו
הכּ ל , וקדם ה כּ ל ראׁש ית היא ֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוהחכמה
היּ ראה כּ ל וֹ מר, טוֹ ב. שׂ כל ה' יראת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל
יראת ולחקר לדעת וּ בינה, בּ 7כל ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִנׁש ארה

בּ יראה ה' הּמ צו וֹ ת לעוֹ שׂ ה - עוֹ שׂ יהם לכל .ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לעשׂ וֹ ת  עצמוֹ  ׁש יּ רגּ יל  עד ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת ח לּ ה,

0מ#מאהבה. מה לוֹ : לי :אמר ּת י  אמר  ? ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
וקראתי  אהבה, מר לוֹ : אמר ּת י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה.

לא)עליו ואני (ירמיה אהבּת י#. עוֹ לם ואהבת ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
לוֹ  וס ּפ ר ּת י  בּ נוֹ , אדא רב  את לראוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָזכיתי 

זה. ◌ֶ◌ֶאת

א ּלא הּקּב"ה  נתנם לא  הּתֹורה חמרֹות  ְְֶַַָָָָָָָֹֻכל
מצוֹותיו יראי לא ֹותם  חטא  יראי  ְְְְְְִִִֵֵֵָָָלאֹותם

לכם ְֶָֹולא 

וגו 'טרף ליראיו ה)נתן  פ ':(קיא , ח "ב  [זוהר ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

קכ"א )משפטים  את](דף ׁש אל  אחד  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִלגיוֹ ן
בּ 7דה וּ בשׂ ר כתוּ ב ֹלא לוֹ , ואמר אבּ א ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י

תאכלוּ  ֹלא ׁש כּ תוּ ב ?טרפה מהוּ  כּ #, אם ! ְ◌ֵ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
קיא) נתן (תהלים טרף ליראיו? נתן ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶטרף

להיוֹ ת  צרי! היה נתן ל כּ לבים לּמ ה ! ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
טרפה  כּ תוּ ב האם ריקא, לוֹ , אמר  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִליראיו ?

ליראיו? כּ ת וּ בנתן  טרף טרף ! ּת אמר , ואם  ! ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌
ֹלא  זה ׁש דּ בר  ודּ אי, ליראיו נתן טרפה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְכּ מוֹ 
ׁש מוֹ  יראי  לאוֹ תם אלּ א בּ וֹ  להזּ הר ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָנתנ וּ 
נתן  ֹלא זה דּ בר  זה מ-וּ ם מּמ נּ וּ . ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִויראים

ׁש הר ו ֹלא לכם, מ ּמ נּ וּ  יראים ׁש אינכם ידע י ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
חמרה  זה דּ בר וּ מ-וּ ם מצווֹ תיו, ◌ָ◌ְ◌.◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים
ליראיו , נתן בּ ּה . להזּ הר וצרי! הּת וֹ רה ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל
וכל לאחרים . וֹלא  ו דּ אי, ליראיו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָנתן 
הוּ א  בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  נתנם  ֹלא הּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌.חמר וֹ ת
יראי לאוֹ תם חטא, יראי לאוֹ תם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א 

לכם. וֹלא ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצווֹ תיו

ּבחצ ֹות וקם ּבּלילה  ּבּתֹורה  ׁשעֹוסק אדם ְְֲֵֶַַַַָָָָָָּכל
מתעֹוררת יׂשראל ׁשּכנסת ּבׁשעה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָה ּלילה
וזה עּמּה מׁשּתּתף  זה - ל ּמלְך ּבית  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָלהתקין

הּמל ְך מּבית ְִִֵֶֶַָנקרא 

ליראיו טרף ה)נתן אמור:(קיא, פ' ח "ג [זוהר  ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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צ'.) ליראיו מהוּ ](דף נתן  כּ מ וֹ טרף אלּ א ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
לא)ׁש כּ תוּ ב, ו ּת ּת ן (משלי  לילה בּ עוֹ ד ו ּת קם ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

למדנ וּ , מכּ אן לביתּה . אדם טרף ׁש כּ ל ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ חצוֹ ת  וקם בּ לּ ילה, בּ ּת וֹ רה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש ע וֹ סק
מתעוֹ ררת  ישׂ ראל ׁש כּ נסת בּ ׁש עה  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
וזה  ע ּמ ּה , מׁש ּת ּת ף זה  - ל ּמ ל! בּ ית ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתקין 
יוֹ ם  כּ ל  ל וֹ  ונוֹ תנים  ה ּמ ל !, מבּ ית ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקרא

הבּ ית  ּת ּק וּ ני טרף מאוֹ תם וּת ּת ן ׁש כּ תוּ ב זהוּ  . ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
בּ יתּה  זה מי לנערתיה. וחק כּ ל לביתּה  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

נקראים בּ לּ ילה עּמ ה ׁש ּמ ׁש ּת ּת פים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם
נתן  טרף כּ #, וּ מ0וּ ם ביתּה . בּ ני  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵבּ יתּה ,

טרף  זּ ה מה ׁש היאליראיו. מּמ ׁש , טרף ? ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב עלי וֹ ן, רחוֹ ק מּמ ק וֹ ם (משלינוֹ טלת ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

לּט רף לא) זוֹ כה וּ מי  לחמּה . ּת ביא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ רחק 
ׁש כּ תוּ בהזּ ה מוֹ כיח, הכּ תוּ ב סוֹ ף (תהלים? ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ ריתוֹ קיא) לעוֹ לם ׁש ּמ תבּ וֹ נן יזכּ ר  מי . ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

בּ לּ ילה.(שמשתדל ) עּמ ּה  להׁש ּת ּת ף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה
לוֹ  יׁש  עליוֹ ן אחד ׁש צּ דּ יק אלּ א עוֹ ד, ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְוֹלא
עּמ וֹ , מׁש ּת ּת ף והוּ א ה וּ א , בּ ר וּ # ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק ד וֹ ׁש 
ׁש כּ תוּ ב  י שׂ ראל, כּ נסת את ׁש ניהם ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ רׁש ים 

ס) ארץ.(ישעיה יירׁש וּ  לעוֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצ דּ יקים

ּבריתֹו לעֹולם צ ּוה לעּמֹו ׁשלח ּפדּות ְְְְְִִֵַַָָָָמפרׁש
ׁשאר ּבכל ּׁשֹונה מה  ׁשמֹו ונֹורא ְְְְֶַַָָָקדֹוׁש
מאלפא תבֹות ׁשּתי ׁשּבכּלם  ְְְְִֵֵֵֶַַָָֻה ּפס ּוקים

ׁש ׁשל ׁש וׁשּלאחריו זה ּובפס ּוק לׁש?ּביתא ְְְֲֵֶֶַָָָָָֹֹ

לעּמ וֹ ּפ דוּ ת  ט)וגו'ׁש לח  פ ':(קיא, ח"ב [זוהר ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌

ס"ח.)יתרו  כּ הן ](דף  יתר וֹ  ויּ ׁש מע ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִצ וּ ה
ּפ תח, י וֹ סי ר בּ י קיא)מדין. ׁש לח (תהלים ּפ ד וּ ת ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ׁש מוֹ  ונוֹ רא קדוֹ ׁש  בּ ריתוֹ  לעוֹ לם צוּ ה .לעּמ וֹ  ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ׁש בּ כלּ ם הּפ סוּ קים, ׁש אר בּ כל 0וֹ נה ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַמה 
זה וּ בפסוּ ק בּ יתא, מאלפא תבוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְׁש ּת י

ׁש ֹלׁש  ׁש ֹלׁש  להׁש ליםו ׁש לּ אחריו כּ די אלּ א ? ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

כּ נגד  זה הזּ ה, בּ יתא בּ אלפא צדדים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִׁש 0ה
מה גּ אלּ ה חוּ ץ ישׂ ראל, ׁש ל הגּ א לּ וֹ ת ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ְׁש ֹלׁש 
נביאים ּת וֹ רה כּ נגד אחר ּפ סוּ ק ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה ,

הזּ וֹ . בּ חכמה  ּת ל וּ י והכּ ל ּפ דוּ ת וּ כתוּ בים, ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌
לעּמ וֹ  ה וּ אׁש לח בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש גּ אל  - ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

נּס ים להם וע שׂ ה מצרים מגּ לוּ ת ישׂ ראל ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת
בּ ריתוֹ וּ גבוּ רוֹ ת. לעוֹ לם יתר וֹ צוּ ה כּ ׁש בּ א - ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌

לעבוֹ דתוֹ , וקרבוֹ  הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוקבּ ל וֹ 
כּ נפי  ּת חת גּ רים אוֹ תם כּ ל התקרבוּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ0ם

והלאה, מ 0ם ׁש מוֹ .ה0כינה. ונ וֹ רא קדוֹ ׁש  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ם התקדּ ׁש  אז ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

האחר )ׁש הרי  הּק ד וֹ ׁש ,(מהצד  ׁש ם  מתקדּ ׁש  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ׁש היה כּ מוֹ  האחר , ה צּ ד ונכּפ ה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ ׁש בּ ר 

◌ְ◌ִ◌ְבּ יתרוֹ .

ׁשער ּכְך ּגם י ּכנס  - זה ּבׁשער  ׁשּיּכנס  ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמי 
וזֹוהי היא ה' יראת עליֹונה לחכמה  ְְְְְִִִִֶַָָָרא ׁשֹון

ִֵרא ׁשית

וגו'ראׁש ית ה ' יראת י)חכמה  :(קיא, ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

הזוהר ספר ז :)[הקדמת  ](דף

ּפ תח, חיּ יא רבּ י חכמה בּ ראׁש ית, ראׁש ית ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ּת הלּ תוֹ  ע שׂ יהם לכל טוֹ ב  שׂ כל  ה' ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיראת

לעד כּ #עמדת זה ּפ סוּ ק חכמה, ראׁש ית . ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ גלל  ה ', יראת חכמה סוֹ ף לכ ּת ב: ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָצרי#

חכמה. ס וֹ ף היא ה' היאׁש יּ ראת אלא [נ"א: ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
חכמהראשית] ׁש ל  הדּ ר גּ ה לתוֹ # ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס 

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  קיח)עליוֹ נה. לי (שם  ּפ תחוּ  ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ֹלא ׁש אם ודּ אי . לה', ה0ער זה צדק. ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי

לע וֹ למים. י כּ נס ֹלא זה, בּ ׁש ער  (משל )י כּ נס  ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
וגנ וּ ז, נסּת ר  עליוֹ ן ׁש הוּ א עליוֹ ן  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְלמל#
כּ ל  וּ בסוֹ ף  אלּ ה, על א לּ ה ׁש ערים ל וֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְועשׂ ה
מנעוּ לים, בּ כ ּמ ה אחד  ׁש ער  ע שׂ ה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה0ערים
על  א לּ ה היכלוֹ ת בּ כּמ ה פתחים, ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ כּמ ה
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ל  ׁש ר וֹ צה מי כּ ל ואמר: -אלּ ה, אלי  הכּ נס ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌
ׁש יּ כּ נס  מי  לגבּ י. ראׁש וֹ ן יהיה זה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַׁש ער
ראׁש וֹ ן  ׁש ער  כּ # גּ ם יכּ נס. - זה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְבּ ׁש ער
וזוֹ הי  היא. ה' יראת עלי וֹ נה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלחכמה

◌ִ◌ֵראׁש ית.

ואלּ הב, כּ אחד, ׁש ּמ תחבּ רים הם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
ואחד  ונסּת ר , גּ נוּ ז אחד - נקדּ וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌3◌ְ◌ֵ◌ְׁש ּת י 
ּפ ר וּ ד  להם ׁש אין וּ בגלל בּ התגּ לּ וּ ת. ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵעוֹ מד
מי  ׁש נים. וֹלא אחד ראׁש ית, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים
ה וּ א ׁש הרי  אחד. והכּ ל זה, נוֹ טל  זה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ טל

ׁש כּ תוּ ב אחד, פג )וּ ׁש מוֹ  אּת ה(שם כּ י וידעוּ  ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
בּ גלל  ה' יראת נקרא לּמ ה לבדּ #. ׁש מ# ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִה'
- האדם בּ ן זכה ורע. טוֹ ב ׁש ל עץ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א
ולכן  רע. הנּ ה - זכה ֹלא ואם טוֹ ב. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִהנּ ה
להכּ נס  ׁש ער וזה יראה, זה בּ מקוֹ ם  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָׁש וֹ רה 
ׁש ני  אלּ ה - טוֹ ב שׂ כל  ׁש בּ עוֹ לם. טוּ ב ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלכל 

אמר , י וֹ סי רבּ י  כּ אחד. ׁש הם שׂ כלׁש ערים ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
בּ לי טוֹ ב טוֹ ב שׂ כל  ׁש ה וּ א החיּ ים, עץ זה -ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

שׂ כל  הוּ א רע בּ וֹ  ׁש וֹ רה ׁש ֹּלא ועל  כּ לל. ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָרע 
רע . בּ ֹלא עשׂ יהם טוֹ ב דוד לכל חסדי  אלּ וּ  - ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ּת וֹ מכי  ואוֹ תם הּת וֹ רה . ּת וֹ מכי  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמנים,
אלּ וּ  כּ ל ע וֹ שׂ ים. הם כּ ביכ וֹ ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
בּ עוֹ ד  ע שׂ יּ ה בּ הם אין בּ ּת וֹ רה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ סקים
יׁש  בּ הם ׁש ּת וֹ מכים אוֹ תם בּ ּה . ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ סקים

כּ תוּ ב  זה וּ בכח עשׂ יּ ה, עמדת בּ הם ּת ה לּ תוֹ  ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌
כּ ראוּ י .לעד עמדוֹ  על ה כּ ּס א ועוֹ מד  , ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּכּלן  ליׂשראל ה ּקּב"ה ׁשּנתן הּתֹורה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻמצוֹות
ּכלל ּבדרְך ּבּתֹורה  ְְְֶֶַָָּכת ּוב ֹות

וגו'ראׁש ית ה ' יראת י)חכמה  :(קיא, ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

י"א :] דף  הזוהר רבּ י [הקדמת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
מצווֹ ת ואמר, הּת וֹ רה בּ מצו וֹ ת ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
לי שׂ ראל , הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ תן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

בּ ראׁש ית כּ לל . בּ דר# בּ ּת וֹ רה כּ תוּ בוֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3כּ לּ ן
ׁש ל  הראׁש וֹ נה  הּמ צוה זוֹ הי אֹלהים. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָבּ רא 
ׁש נּ קראת ה', יראת זוֹ  מצוה ונקראת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַהכּ ל.

ׁש כּ ת וּ ב קיא)ראׁש ית, חכמה (תהלים ראׁש ית ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ה' א).יראת דּ עת.(משלי  ראׁש ית ה' יראת ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌

ה0ער וזה ראׁש ית , נקרא זה ׁש דּ בר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
הזּ וֹ  הּמ צוה ועל האמוּ נה, לתוֹ # ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס 
לׁש ֹלׁש ה נפרדת היּ ראה העוֹ לם. כּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתק יּ ם
כּ ראוּ י , עּק ר בּ הם אין מהם ׁש נים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְצדדים,
ׁש יּ רא אדם י ׁש  יראה. ׁש ל עּק ר ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
וֹלא בניו ׁש יּ חי וּ  כּ די  הוּ א בּ ר וּ # ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמה ּק דוֹ ׁש 
ׁש ל  אוֹ  גּ וּ פ וֹ  ׁש ל מענ ׁש  ׁש יּ רא אוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָימוּ תוּ ,
נמצאת ּת מיד. מּמ נּ וּ  ירא כּ ן ועל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָממ וֹ נוֹ ,
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  מן  ירא ׁש הוּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהיּ ראה 
מן  ׁש ּפ וֹ חד  אדם יׁש  לעּק ר. אוֹ תּה  שׂ ם ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹלא
מענׁש  ׁש ּפ וֹ חד מ0וּ ם הוּ א בּ ר וּ # ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ֹלא אלּ ה ׁש ני הגּ יהנּ ם. וּ מענׁש  העוֹ לם ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
היּ רא"ה ׁש לּ וֹ . וה0רׁש  הם יראה ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִעּק ר
מ0וּ ם מרבּ וֹ נוֹ  יירא  ׁש אדם עּק ר , ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא
כּ ל  ׁש ל  וׁש רׁש  עּק ר וׁש לּ יט, גדוֹ ל  ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
כּ מ וֹ  חׁש וּ בים, כּ ֹלא לפניו  והכּ ל ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

ד )ׁש נּ אמר  כּ אינם(דניאל הארץ דּ יּ רי וכל ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ה ּמ קוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  רצוֹ נוֹ  את ולשׂ ים  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲחׁש וּ בים,

יראה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

ואוֹ י בּ כה אמר, אם  אוֹ י ואמר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌
ידעוּ  - אמר  אם אמר. ֹלא ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ִ◌ַֹ◌ִאם
ֹלא אם רבּ וֹ נם. את יעבדוּ  אי# ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהר ׁש עים
הזּ ה. הדּ בר את החברים יאבּ ד וּ  - ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַֹאמר
יׁש  מלּ פניה קדוֹ ׁש ה, יראה ׁש 0וֹ רה ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
והיא וּ מקטרגת, וּ מכּ ה ׁש ּמ לקה רעה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיראה
וּ מי  הר ׁש עים, את להלקוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהרצוּ עה
כּ מ וֹ  והּק טרוּ ג הּמ לקוֹ ת  ענׁש  בּ גלל  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ּפ וֹ חד
ה' יראת אוֹ תּה  עליו ׁש וֹ רה ֹלא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תבּ אר,
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ׁש וֹ רה מי  אלּ א לחיּ ים. ה' יראת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת
ׁש 0וֹ רה ונמצא ההיא. הרעה היּ ראה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָעליו
וֹלא רעה יראה ההיא , הרצוּ עה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָעליו
ׁש נּ קרא הּמ קוֹ ם כּ # וּ מ0וּ ם ה'. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִיראת
כּ ן  ועל  דּ עת, ראׁש ית נקרא ה' ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִיראת
הע ּק ר וזה הזּ וֹ , הּמ צוה כּ אן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכללת
מי  הּת וֹ רה. ׁש ל  הּמ צווֹ ת ׁש אר לכל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוהיסוֹ ד
ֹלא הכּ ל. ׁש וֹ מר - הזּ וֹ  היּ ראה ֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ מר
מצווֹ ת את  ׁש וֹ מר ֹלא - יראה ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵׁש וֹ מר 
וּ מ0וּ ם הכּ ל . ׁש ל ה0ער  זה ׁש הרי ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
בּ רא יראה, ׁש היא בּ ראׁש ית, כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָכּ #
ׁש ּמ י  הארץ. ואת ה0מים את ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֱאֹלהים
הּת וֹ רה. מצווֹ ת על ע וֹ בר זה, על ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ בר
הרצוּ עה - זה על  ׁש עוֹ בר  מי ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְוענׁש וֹ 
והארץ  והינוּ  אוֹ תוֹ , מלקה הזּ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהרעה
תה וֹ ם ּפ ני על וחׁש # ובהוּ  תהוּ  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

ארבּ ע  אלּ וּ  הנּ ה אֹלהים. ענׁש יםורוּ ח ה ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌
הרׁש עים. את בּ הם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהעניׁש 

ׁש כּ תוּ בּת ה וּ  חנק, זה לד )- ּת הוּ ,(ישעיה קו ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֹ
ב ) סקילה,(זכריה  זוֹ  - בּ הוּ  מדּ ה. ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶחבל

הגּ דוֹ ל  הּת הוֹ ם בּ תוֹ # המׁש ּק עוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים
שׂ רפה, זוֹ  - וחׁש # הרׁש עים . את ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַלענׁש 

ה)ׁש כּ תוּ ב הּק וֹ ל (דברים את כּ ׁש מעכם ויהי ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
החׁש #, ד )מּת וֹ # עד (שם בּ אׁש  בּ ער  וההר ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

החזקה הא ׁש  וז וֹ  וכוּ '. חׁש # ה0מים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵלב
ל שׂ רף  מתחילה הר ׁש עים רא ׁש י ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶׁש על
סערה, רוּ ח בּ סיף. הרג זה  - ור וּ ח ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָאוֹ תם.
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  בּ וֹ , מלהטת ׁש נוּ נה ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶחרב

ג ) הּמ תהּפ כת,(בראשית החרב להט ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְואת
על  ׁש יּ עבר  למי הזּ ה הענׁש  רוּ ח. ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונקראת
ראׁש ית, יראה כּ תוּ ב ואחר  הּת וֹ רה. ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת
ׁש אר והלאה מכּ אן הכּ ל. ׁש ל  הכּ לל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶׁש היא

הּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת 

– הּיראה  ּבׁשביל  אּלא העֹולם נברא ְְְִִִִֶַָָָָָֹלא
ה' יראת חכמה ְְִִֵַָָראׁשית

וגו 'ראׁש ית ה' יראת י)חכמה [זוהר:(קיא, ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בראשית פ' יא :)חדש יצחק ](דף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
נברא ֹלא וּ בנינוֹ  העוֹ לם כּ ל ּת ח לּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
יראה בּ על  אדם להיוֹ ת היּ ראה, על ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
0כּ תוּ ב  מ ּמ ה לבּ ריּ וֹ ת. יראה וּ בעל  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַל0מים

א) את(בראשית אֹלהים בּ רא  ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש ית
להיוֹ ת - ה0מים את הארץ  ואת  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
ירא להיוֹ ת - הארץ ואת ה0מים, את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָירא
ֹלא העוֹ לם  ׁש כּ ל מלּמ ד  כן כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַלבּ ריּ וֹ ת.
ראׁש ית, ׁש נּ קראת היּ ראה על א לּ א ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנברא

קיא)ׁש נּ אמר  ה',(תהלים יראת  חכמה ראׁש ית  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ ראׁש ית. ׁש כּ תוּ ב  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְוזהוּ 

חכמה ראׁשית – האמ ּתֹות החכמה  ְְֲִִֵַַָָָָָמה ּו
ה' ְִַיראת

וגו 'ראׁש ית ה' יראת י)חכמה [זוהר:(קיא, ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌

בראשית  פ' טו.)חדש ◌ָׁש נוּ ](דף 
אחת ּפ עם ּפ זּ י, בּ ן י וֹ סי  ר בּ י אמר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַר בּ וֹ תינוּ ,
ׁש ל  הר בּ אוֹ תוֹ  וּ פגעּת י בּ דּ ר# הוֹ ל# ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָהייתי 
בּ חלקם, שׂ מחים האנׁש ים והיוּ  קרדוֹ , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְכּ פר
את וראיתי  אחד, ׁש בּ ת ליל ׁש ם ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְולנּת י 

עמ אׁש ּת וֹ . עם לׁש כּ ב  רוֹ צה ׁש היה ד מארחי  ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
מצּ ד  היא ועמדה והתּפ לּ ל, זה מצּ ד  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶזה
מהי  להם : אמר ּת י והת ּפ ללה. ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַההוּ א

זוֹ  בּ ׁש עה  ׁש לּ נוּ תפלּ תכם הזּ מן לי: אמרוּ  ? ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
את וּ מתּפ ללים ל ׁש בּ ת, מ0בּ ת ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַלזּ וּ וּ ג
לנוּ  ׁש יּ היה הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ תנוּ 
בּ ן  חטא, ירא בּ ן עבוֹ דתוֹ , ׁש יּ עבד  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵבּ ן
מהּת וֹ רה יסטה וֹלא מצווֹ תיו את  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ ע שׂ ה
רצוֹ ן  יהי להם: אמרּת י ולשׂ מאל . ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלימין
ׁש מים לׁש ם ׁש הרי  בּ ּק ׁש תכם, לכם  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת היה

IIתהלים IIזוהר 
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ּפ ני  אראה יוֹ סי: ר בּ י אמר  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲעשׂ יתם.
ל ׁש ם, נקלעּת י ימים ׁש לּ אחר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה,
בּ ן  והיה להם, ׁש נּ וֹ לד  הבּ ן א וֹ ת וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוראיתי
רצה וֹלא בּ בּ ית, אוֹ תי  ראה ׁש נים. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בע
לפניו, ל # אביו: לוֹ  אמר  עּמ י. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלדבּ ר 
לד בּ ר פוֹ חד  אני  אמר , הוּ א. גּ דוֹ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש איׁש 
אם ידע ּת י ֹלא ׁש הרי עּמ וֹ , וּ להתקרב ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
לּמ ד  ׁש כּ # ֹלא , אם קדוֹ ׁש ה נׁש מה לוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵיׁש 
לוֹ  ׁש אין מי ׁש לּ כל ה זּ ה, היּ וֹ ם  מוֹ רי ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִאוֹ תי
וּ להתקרב  עּמ וֹ  לדבּ ר אס וּ ר  קדוֹ ׁש ה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה
גּ דוֹ ל  ׁש איׁש  וׁש לוֹ ם, חס לוֹ : אמר ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִעּמ וֹ .
וֹלא אלי , קרב הוּ א. ה דּ וֹ ר  ׁש ל ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוהחכם
בּ # רוֹ אה אני  לי : אמר עּמ י. לד בּ ר  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהסּפ יק 
מוּ עטים, ימים מזּ ה בּ # יׁש  חדׁש ה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש נּ ׁש מה
לעוֹ לם. ׁש יּ צאת בּ ׁש עה בּ # נזרקה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא

ה וּ א כּ # אמרּת י: הייתי ,ּת מהּת י . ׁש ר וּ ק  ! ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
אמר נׁש מה. בּ י ונּת נה בּ ּת וֹ רה , ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש עסקּת י
הכּ תוּ ב  ׁש אמר הח יּ ה, נפׁש  את ידעּת  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִלי:

חיּ ה נפׁש  מׁש מע והרי הארץ, מן ?ׁש היתה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

לי אמר ּת י  אמר  כּ # אמר , בּ ני. אמר לוֹ : ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש הוֹ ציאה ה נּ פׁש  ׁש היא ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִמ וֹ רי ,
היא אבל  נגזרה, היא הארץ וּ מן ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,
כּ מ וֹ  וּ לכאן, לכאן להתנענע ׁש יּ כוֹ לה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַחיּ ה
אין  אבל והכּ ל. וּ שׂ רצים בּ המוֹ ת ◌ֵ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש עוֹ שׂ ים
בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  בּ עבוֹ דת וחכמה השׂ כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָבּ ּה 
וּ לחיּ ה לבהמה  אלּ א נבראה ׁש ֹּלא ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶהוּ א,
וּ להתכּ לּ וֹ ת השׂ כּ ל, לֹלא בּ ּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתנענע
לוֹ : אמרּת י הּפ ה . ׁש ל הזּ ה כּ הבל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּת צא,

רבּ # הוּ א מי  רבּ י בּ ני, לי : אמר ? ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌
היּ וֹ ם לּ מדּת  וּ מה ל וֹ : אמרּת י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲאלכּ סנ דּ ראי .

ׁש כּ תוּ ב הזּ ה הזּ ה הּפ ס וּ ק לי: אמר (תהלים? ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לכלקיא) טוֹ ב  שׂ כל  ה' יראת חכמה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵראׁש ית 

אל כּ סנדּ ע וֹ שׂ יהם  ר בּ י לי אמר  כּ # מה, ראי , ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌
חכמה בּ ר וּ #הוּ א הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ׁש מוֹ  הוּ א ? ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ל ׁש וּ ם הוּ א , גלּ ה  ֹלא  וּ מע וֹ לם  חכמה, ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהוּ א
הימנּ ה  קצת אלּ א להגּ לוֹ ת, עתיד ו ֹלא ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאדם 

לבד . ידיעתּה ,למׁש ה כּ ל על עמד  ו ֹלא ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
על  אדם, עמד 0ֹּלא מה על עמד ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב חכמה , ׁש היא הזּ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָהראׁש ית

לג )בּ מׁש ה וזהוּ (דברים לוֹ , ראׁש ית ויּ רא ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
נתן  וה' כּ תוּ ב הרי  ּת אמר , ואם ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָחכמה.

לׁש ֹלמה נתן חכמה כתוּ ב ֹלא וּ ראה, בּ א ? ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
קצת על  ׁש עמד חכמה, אלּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה,

קצתוֹ אמּת תּה . לדעת עתיד ,הּמ ׁש יח ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ וֹ  יא)ׁש כּ תוּ ב ה'(ישעיה רוּ ח עליו ונחה ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

היא והחכמה כוּ '. וּ בינה חכמה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַר וּ ח
ה' יראת אבל ה כּ ל, וקדם הכּ ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵראׁש ית
בּ 7כל  נׁש ארה היּ ראה כּ לוֹ מר , טוֹ ב . ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵשׂ כל

ה' יראת ולחקר לדעת לכלוּ בינה, . ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
בּ יראה  הּמ צווֹ ת לעוֹ שׂ ה - ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵעוֹ שׂ יהם
לעשׂ וֹ ת  עצמוֹ  ׁש יּ רגּ יל  עד ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת ח לּ ה,

0מ#מאהבה. מה לוֹ : לי :אמר ּת י  אמר  ? ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
וקראתי  אהבה, מר לוֹ : אמר ּת י ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה.

לא)עליו ואני (ירמיה אהבּת י#. עוֹ לם ואהבת ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
לוֹ  וס ּפ ר ּת י  בּ נוֹ , אדא רב  את לראוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָזכיתי 

זה. ◌ֶ◌ֶאת

IIתהלים IIזוהר 
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יראאקיב איׁש  אׁש רי יהו�הלל וּ יּה  מאד:�את  חפץ גּ בּ וֹ רבבּ מצוֹ תיו ©§¨©§¥¦¨¥¤§Ÿ̈§¦§¨¨¥§Ÿ¦
יבר�: יׁש רים  דּ וֹ ר זרע וֹ  יהיה עמדתג בּ ארץ וצדקת וֹ  בּ ביתוֹ  וע ׁש ר הוֹ ן ¨¨¤¦§¤©§§¨¦§Ÿ̈¨Ÿ¤§¥§¦§¨Ÿ¤¤

בגבורותיך  להתגדל

איש אשרי א)הללויה קיב]:(קיב, לפרק תהלים בגבורותיך.[שימוש להתגבר

IIתהלים IIשימוש

האי ׁש אֹותֹו ׁשרצֹון הלב)ּכׁשרֹואים וברצון (בשמחה ְְִִֶֶָ
ונפׁשֹו ּבל ּבֹו ה ּקּב"ה אחר ּולה ׁשּתּדל ְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹלרּדף 
ׁשהּׁשכינה י ֹודעים ׁשם אז וּדאי  ְְְִִֶַַַָָָּורצֹונ ֹו
א ֹותֹו את לקנֹות  צריכים ואז ּבֹו ְְְִִִֶָָׁשֹורה

ׁשלם ּבכסף  אחריו)האי ׁש ע ּמֹו(ולהשתדל להתחּבר ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

מּמּנּו ְְִִֶֹוללמד 

יבר גּ בּ וֹ ר  י ׁש רים  דּ וֹ ר זרעוֹ  יהיה ּב ארץ ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

ב )וגו ' תרומה:(קי"ב , פ' ח "ב (דף[זוהר

ה וּ א]קכ"ח:) בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  יוֹ דעים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִוּ מנּ ין 
מד וֹ ר וֹ  את בּ וֹ  ו שׂ ם בּ וֹ  כּ ׁש ר וֹ אים ?מתר צּ ה ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

האי ׁש  אוֹ תוֹ  הלב )ׁש רצוֹ ן  וברצון לרדּ ף (בשמחה  ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
בּ לבּ וֹ  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אחר  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להׁש ּת דּ ל 

וּ  י וֹ דעיםונפׁש וֹ  ׁש ם אז ודּ אי  רצ וֹ נוֹ , ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לקנוֹ ת צריכים ואז בּ וֹ , ׁש וֹ רה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ה0כינה

ׁש לם, בּ כסף  האיׁש  אוֹ תוֹ  אחריו)את (ולהשתדל  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
זה ועל  מּמ נּ וּ . וללמד עּמ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר 
- חבר  ל# וּ קנה אוֹ מרים, היוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נים
לזכּ וֹ ת כּ די  אוֹ תוֹ , לקנוֹ ת י ׁש  ׁש לם ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ שׂ כר

הצּ דּ יק בּ 0כינה. אחר לר דּ ף צרי! כּ אן עד  ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
א וֹ תוֹ  צרי#ולקנ וֹ ת הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  כּ # אף . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

ׁש לם, בּ שׂ כר  ולקנוֹ תוֹ  הרׁש ע אחר  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִלרדּ ף
את ויכּפ ה זהמה אוֹ תּה  מּמ נּ וּ  ׁש יּ עביר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌3◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די 
ׁש יּ חׁש ב  כּ די לנפׁש וֹ , ויעשׂ ה האחר ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהצּ ד
ה0בח וזהוּ  א וֹ תוֹ . בּ רא הוּ א כּ אלּ וּ  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעליו
מכּ ל  יוֹ תר הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעלּ ה
מה מהכּ ל. י וֹ תר זוֹ  ועל יּ ה אחר , ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בח

הצּ ד הּט עם את לכּפ וֹ ת גּ רם הוּ א כּ י ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ בוֹ ד וּ להעלוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר
בּ אהרן, כּ תוּ ב  זה ב )ועל ורבים(מלאכי  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

וכתוב מעון. אתו.(שם)השיב היתה  בריתי
הר ׁש ע בּ יד  ׁש אוֹ חז  מי כּ ל וּ ראה, (ושב בּ א ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ה וּ אאליו) רעה, דּ ר# לעזב  בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת דּ ל
כּ # עוֹ לה 0ֹּלא מה עליּ וֹ ת  בּ ׁש ֹלׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֶעוֹ לה
הצּ ד  את לכּפ וֹ ת גּ וֹ רם אחר : איׁש  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִׁש וּ ם
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ תעלּ ה גּ וֹ רם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר,
בּ קיּ וּ מ וֹ  העוֹ לם כּ ל  להעמיד וגוֹ רם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִבּ כבוֹ דוֹ ,
כּ ת וּ ב, הזּ ה האי ׁש  ועל וּ למּט ה. ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
וזוֹ כה וה0ל וֹ ם. החיּ ים אּת וֹ  היתה ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבּ ריתי
הזּ ה בּ ע וֹ לם וזוֹ כה לבניו, בּ נים ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִלראוֹ ת
ֹלא הדּ ינים בּ עלי כּ ל הבּ א. לעוֹ לם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוזוֹ כה
וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם א וֹ תוֹ  לד וּ ן ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְיכוֹ לים
מי  ואין ׁש ערים, ע שׂ ר  בּ ׁש נים נכנס ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א.

כּ תוּ ב, זה ועל ביד וֹ . קיב )ׁש יּ מחה (תהלים ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
יבר! יׁש רים דּ וֹ ר  זרעוֹ  יהיה בּ ארץ .גּ בּ וֹ ר ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌

זרח לעד. עמדת וצדקתוֹ  בּ ביתוֹ  ועׁש ר  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָהוֹ ן
וגוֹ '. לי ׁש רים אוֹ ר  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַבּ ח ׁש #

ּגּבֹור ּבּתֹורה ּגּבֹור ּבארץ ּגּבֹור אדם ְִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשּבן
ונמׁשְך א ֹורֹו עֹולה וּדאי  ּבארץ ּגּבֹור - ְְְְִִִֶֶַַָָָּביצרֹו

יבר ְך י ׁשרים ּדֹור אז יתר  מׁשיכּות ְְְִִֶֶָָָֹּבֹו

וגו 'גּ בּ וֹ ר  זרע וֹ  יהיה ב )ּב ארץ [זוהר:(קיב, ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

בלק פ' קצ"א :)ח"ג  ואמר,](דף ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
קיב ) דּ וֹ ר(תהלים זרעוֹ  יהיה בּ ארץ ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִגּ בּ וֹ ר

יבר! גּ בּ וֹ ריׁש רים בּ ארץ, גּ בּ וֹ ר אדם כּ ׁש בּ ן . ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ודּ אי .בּ  בּ ארץ גּ בּ וֹ ר - בּ יצרוֹ  גּ בּ וֹ ר ּת וֹ רה , ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
דּ וֹ ר אז יתר , מׁש יכ וּ ת בּ וֹ  ונמׁש # אוֹ רוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעוֹ לה
אבּ א, ר בּ י אמר  כּ תוּ ב. יבר# יבר #, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְיׁש רים
דּ ברים ׁש אוֹ מרים תינוֹ קוֹ ת  ראינוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
העוֹ לם. ראׁש י  עוֹ מדים כּ # ואחר  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
ׁש נים אוֹ  אחד  דּ בר ׁש אמר  ּת ינוֹ ק לוֹ , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָאמר
בּ זה, אדם מבטח  כוּ נתם, בּ לי  ׁש עה, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְלפי 
זה אבל  בּ י שׂ ראל . ּת וֹ רה ללּמ ד ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ זכּ ה
ֹלא ׁש למה, בּ דעת עמדוֹ  על ע וֹ מד ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ ר וֹ 
וערגּ תוֹ  הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש הרי ועוֹ ד , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָכּ #.

חלק וֹ . אׁש רי זה. ּת ּפ וּ ח ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהריח

הּזה ּבעֹולם ּבבנים ׁשּמתּברְך מי הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָא ׁשרי

וגו'גּ בּ וֹ ר זרעוֹ  יהיה ב )ּב ארץ [זוהר:(קיב , ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌

רות מדרש קב.)חדש בּ ארץ ](דף ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִגּ בּ וֹ ר 
בּ בנים ׁש ּמ תבּ ר# מי הוּ א אׁש רי  - זרעוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
לאוֹ תוֹ  יחידי יל# ׁש ֹּלא כּ די הזּ ה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
גּ בּ וֹ ר אי ׁש  לאי ׁש ּה  מוֹ דע וּ לנעמי  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
וגוֹ ' בּ עז וּ ׁש מוֹ  אלימל # מ ּמ ׁש ּפ חת  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַחיל

ּפ תח,(רותב ) רחוּ מאי רבּ י קיב ). גּ בּ וֹ ר(תהלים ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
זרעוֹ  יהיה ׁש ּמ תבּ ר #בּ ארץ מי הוּ א אׁש רי  . ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

יחידי  יל# ׁש ֹּלא כּ די הזּ ה, בּ ע וֹ לם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ בנים
ׁש יּ ׁש  בּ דּ גמא וּ ראה, בּ א הע וֹ לם. ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְלאוֹ תוֹ 
ׁש לּ וֹ  הא וֹ ר  וּ מתּפ רׁש  מלא, יהו"ה ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם
יהו"ה, מלא ה0ם בּ גּ וּ ף יׁש  כּ אן ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְלמ"ה,
ועם אוֹ תיּ וֹ ת, וּ ׁש ּת ים לעשׂ רים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִוּ מתּפ ר ׁש 
ל# אפּת ח ואני וׁש בע. ע שׂ רים הם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָמנצפ"ךּ 
ׁש ה וּ א אדם, דּ גמת  ׁש הוּ א כּ מוֹ  י ׁש ר. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶדּ ר#
יׁש  כּ # גּ דוֹ ל , אוֹ ר והוּ א אוֹ תיּ וֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵמארבּ ע
רוּ ח ועפר אׁש  - יסוֹ דוֹ ת ארבּ עה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ גּ וּ ף
רוּ ח הם: ואלּ וּ  כּ חוֹ ת. ארבּ עה והם ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַוּ מים,
והנּ ׁש מה, הבּ המית , ונפ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהבּ המית,

ה7מאל . מצּ ד והם לנׁש מה. ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהנּ ׁש מה

לאיׁש ּתׁשּובה מתעֹוררת הה' ְְִִִֶֶַָָמן

ה7כל והם  זה: כּ מוֹ  הזּ ה בּ עוֹ לם ּפ וֹ עלים ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
ה7כל  ותאות לנׁש מה. ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמהנּ ׁש מה

הבּ המית רוּ ח  וּ מן הנּ ׁש מה. מן יבאנמׁש כת ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
הבּ המית ונפ ׁש  הגּ וֹ ים. עם וּ מּת ן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהּמ 7א
וּ ׁש תיּ ה לאכילה ׁש יּ לכ וּ  האיברים, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהנהיג

הבּ המית הנּ פׁש  וזוֹ הי הּמ ׁש גּ ל, (מןותאות ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
וחרף) קיץ וחם קר  רוחות , ארבע  וחמ 0ההרוח  .ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

נז כּ ר וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ׁש ע שׂ רים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְמקוֹ מוֹ ת
בומ"ף  מ גּ רוֹ ן, אחה"ע והם: ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָבּ הם,
מלּ ׁש וֹ ן, דטלנ"ת מחי#, גיכ"ק ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמ7פתים,
ה ּמ ק וֹ מ וֹ ת חמׁש ת ואלּ וּ  מ0י נּ ים. ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִזסצר"ש 
מנהיגים ׁש הם  כּ חוֹ ת, בּ אר בּ עה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכללים
ועליהם הגּ וּ ף. כּ ל נברא וּ בהם ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים,
אדם, ׁש נּ קראוּ  קד וֹ ׁש וֹ ת, אוֹ תיּ וֹ ת  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהאר בּ ע 

הכּ תוּ ב, אמר א)ועליהם ויּ ברא(בראשית  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
היּ וֹ "ד  וּ מן בּ צלמוֹ . האדם את ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים
ׁש יּ היה האד וֹ נים, לאדוֹ ני  יראה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמתע וֹ ררת
מתעוֹ ררת הה' וּ מן מּמ נּ וּ . ירא ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
לאדם מתע וֹ ררת הו ' וּ מן לאיׁש . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה
טוֹ בים מעשׂ ים מתע וֹ ררים הה' וּ מן ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָּת וֹ רה.
הנּ סּת ר ה0ם זהוּ  יחטא . וֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִוּ מצווֹ ת,
נסּת ר הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ צלמוֹ .
בּ אדם. נסּת ר ה0ם זה הוּ א כּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ עוֹ למוֹ ,

יהו"ה.ודע יהו"ה. ׁש מוֹ ת: אר בּ עה ׁש הם ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
אוֹ תיּ וֹ ת ׁש הארבּ ע ודע  יהו"ה. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְיהו"ה.
גוּ ף, ׁש נּ קראוּ  יסוֹ דוֹ ת ארבּ עה ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌3דּ גמת
וּ ׁש מ וֹ נה ארבּ עים למאתים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתּפ 0טים
ארבּ ע  יׁש  הארבּ עה אלּ וּ  ועל ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאיברים.
על  מתעלּ ים והם למעלה, הנּ זכּ רים ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
נקדּ וֹ ת. ונקראים  ׁש הזכּ רנוּ , גוּ פים ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהאר בּ עה 
וּ בהברת אה. ה' וּ בהברת אי, י ' בּ הברת ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִכּ י

אה. ה' וּ בהברת אוֹ . הנּ קדּ וֹ ת ו' על  וי ׁש  ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌.◌

IIתהלים IIזוהר 
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וצ דּ יק:ד לעד: ורחוּ ם חנּ וּ ן ליׁש רים  אוֹ ר  בּ ח ׁש � וּ מלוההזרח  חוֹ נן איׁש  ט וֹ ב ¨©¨©©Ÿ¤©§¨¦©§©§©¦¦¥©§¤
בּ מׁש ּפ ט: דּ בריו  צדּ יק:ויכלכּ ל יהיה ע וֹ לם  לזכר יּמ וֹ ט ֹלא לעוֹ לם מ$מוּ עהזכּ י §©§¥§¨¨§¦§¨¦§¨¦§¥¤¨¦§¤©¦¦§¨

בּ יהו� בּ טח לבּ וֹ  נכוֹ ן יירא ֹלא  א ׁש רח:�רעה עד  יירא ֹלא לבּ וֹ  סמוּ � ¨¨¦¨¨¦¨ª©©Ÿ̈¨¦¦¨©£¤

בצריו: בּ כבוֹ ד:טיראה ּת רוּ ם  קרנוֹ  לעד  עמדת צדקתוֹ  לאביוֹ נים  נתן ר ׁש עיּפ זּ ר ¦§¤§¨¨¦©¨©¨¤§¦¦§¨Ÿ¤¤¨©©§¨§¨¨¨

אוֹ תיּ וֹ ת  לארבּ ע מנהיגים ׁש הם ,טעמים , ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מוֹ צא ׁש הם הּמ ר כּ בה, רגלי  כּ נגד ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
נקדּ וֹ ת. נקראים והם ה0פלים, ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהיסוֹ ד וֹ ת
ּת לׁש א זרקא והם טעמים, ׁש ֹלׁש ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַועליהם
הּט הוֹ ר הנּ ס ּת ר  ׁש ם  וזהוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַׁש לׁש לת.
מן  בּ אדם, וכן הוי"ה. ׁש ם ׁש הוּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש ,
ׁש ל  אוֹ תיּ וֹ ת ארבּ ע הת ּפ 0טוּ  לבדּ ּה  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָהא'
התּפ 0ט האלף וּ מן אה. אוֹ , אה, אי , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵׁש ם:
0ּק בּ ל . מה מוֹ ציא הוּ א כּ י  הנּ עלם, ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַה"א
מקבּ ל  הראׁש וֹ ן - אוֹ  אי  הברוֹ תיו  ׁש ּת י ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוגם
מוֹ רה אי ׁש ל הנּ עלם והיּ וֹ "ד מוֹ ליד. ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוה0ני
נקרא כּ ן ועל  הכּ ל. מתּפ 0ט מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִכּ י
והיּ וֹ "ד  מוֹ ליד. וה0ני מקבּ ל, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן 
ועל  הכּ ל. מתּפ 0ט מ ּמ נּ וּ  כּ י  ׁש ּמ וֹ רה ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהנּ עלם
כּ י  הוּ א, כּ ן  כּ ׁש מוֹ  זרקא , הראׁש וֹ ן נקרא ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵכּ ן
ּת ל ׁש א, וה 0ניּ ה סוֹ ף. לוֹ  ׁש אין  מוֹ רה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶהוּ א
נוֹ שׂ את היא כּ י  ש"א. ת"ל  מרכּ בת: ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌3◌ָ◌ִמלּ ה
היא, כּ ן  כּ ׁש מּה  ׁש לׁש לת, וה0ליׁש י  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהת"ל.

ׁש ם ּפ וֹ נים  ׁש הכּ ל לּת ל כוןהּמ ׁש ּפ עת זה (ועל ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ָ◌
באמרו) .המחבר 

הזּ וֹ :ודע בּ דּ גמא ׁש מוֹ ת, ארבּ עה ׁש הם ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌
ארבּ ע  יׁש  יוֹ סי. יוֹ סי  י וֹ סי ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֵיוֹ סי
למאתים וּ מתּפ 0טים ג וּ ף, ׁש נּ קראוּ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
ארבּ ע  ויׁש  איברים . וּ ׁש מ וֹ נה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ עים
על  מתעלּ ים והם נקדּ וֹ ת, ׁש נּ קראוּ  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌3◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִאוֹ תיּ וֹ ת
ׁש הם טעמים, הנּ קדּ וֹ ת על וי ׁש  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַהגּ וּ ף.
ׁש ם ׁש ֹלׁש ה ועל האוֹ תיּ וֹ ת . את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמנהיגים

ל ּט עמים, גּ וּ ף והנּ קדּ וֹ ת וקדוֹ ׁש , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנסּת ר
ּפ תח, רחוּ מאי רבּ י  לנּ ק דּ וֹ ת. גּ וּ ף ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוהאוֹ תיּ וֹ ת

קיב ) זרעוֹ .(תהלים  יהיה בּ ארץ אׁש רי גּ בּ וֹ ר ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
בּ עוֹ לם בּ בנים להתבּ ר# ׁש יּ זכּ ה מי  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִהוּ א
וכתוּ ב  ליד . מיּ ד הוֹ ל # הוּ א ֹלא, ואם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה.

יא) יד (משלי זּ ה מה רע. ינּ קה  ֹלא ליד ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיד
כה)?ליד  ליראיו.(תהלים  ה ' סוֹ ד  ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

ּבמׁשּפט ּדבריו יכלּכל ּומלוה חֹונן אי ׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָט ֹוב 

וגו'טוֹ ב וּ מלוה ח וֹ נן ה)אי ׁש  [זוהר:(קי "ב, ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

נח  פ' ס.)ח "א  וגוֹ '.](דף  נח  ּת וֹ לדת ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵאלּ ה
ּפ תח, יהוּ דה קיב )רבּ י חוֹ נן (תהלים אי ׁש  טוֹ ב ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

בּ מׁש ּפ ט  דּ בריו יכלכּ ל  -וּ מלוה  אי ׁש  טוֹ ב  . ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
כּ מ וֹ  טוֹ ב, ׁש נּ קרא ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶזה

קמה)ׁש כּ תוּ ב וכתוּ ב(שם  לכּ ל , ה' (שמותטוֹ ב ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌
וּ מלוה,טו) חוֹ נן הזּ ה לכּ ל מלחמה. איׁש  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִה'

נזּ וֹ ן  מקוֹ ם ואוֹ תוֹ  מ0לּ וֹ , לוֹ  ׁש אין ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְלמקוֹ ם
אוֹ תוֹ  ׁש הרי  - בּ מׁש ּפ ט דּ בריו יכלכּ ל  ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ .
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ מׁש ּפ ט, אלּ א נזּ וֹ ן ֹלא ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָדבר

פט ) כּ סא #.(תהלים מכוֹ ן וּ מׁש ּפ ט ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶצדק

לעֹולמים עֹומדת עֹוׂשה ׁשהּוא  ְְִֶֶֶֶַָָָה ּצדקה

צדקתוֹ ּפ זּ ר לאבי וֹ נים ט)וגו'נתן :(קיב , ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ויגש פ' ח "א  רח.)[זוהר ◌ָ◌3כלּ ם](דף 
עׁש ירי  - בּ ע וֹ לם וכלּ םמתקיּ מים ועניּ ים ם ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌

עם צדּ יקים לז כּ וֹ ת באלּ וּ : אלּ וּ  לזכּ וֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ די 
לזכּ וֹ ת טּפ ׁש ים, עם  חכמים לזכּ וֹ ת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים,
זוֹ כה כּ # מ0וּ ם ׁש הרי ענ יּ ים, עם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲעׁש ירים 
החיּ ים בּ עץ ונק ׁש ר  העוֹ לם לחיּ י  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

IIתהלים IIזוהר 
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עליו  הנּ צּ בים לכל להתאּפ ק י וֹ סף יכל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ָ◌ְוֹלא
ואמר, ּפ תח  חיּ יא ר בּ י קיב )וגוֹ '. ּפ זּ ר(תהלים ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌

קרנוֹ  לעד עמדת צדקתוֹ  לאביוֹ נים ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָנתן 
בּ כבוֹ ד. ה וּ אּת רוּ ם בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ראה, בּ א ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

האדם את עליו והׁש ליט העוֹ לם  את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָבּ רא 
נפרדים הזּ ה והאדם הכּ ל. על מל# ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה
צדּ יקים מהם מינים, כּ ּמ ה  בּ ע וֹ לם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
חכמים, וּ מהם טּפ ׁש ים מהם ר ׁש עים, ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵוּ מהם
ועניּ ים, עׁש ירים  בּ ע וֹ לם, מתקיּ מים ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְוכלּ ם
צדּ יקים לזכּ וֹ ת באלּ וּ , אלּ וּ  לזכּ וֹ ת כּ די ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְוכלּ ם
טּפ ׁש ים, עם חכמים  לזכּ וֹ ת ר ׁש עים, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִעם
כּ # מ 0וּ ם ׁש הרי עניּ ים, עם עׁש ירים  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִלזכּ וֹ ת 
בּ עץ  ונקׁש ר  העוֹ לם  לחיּ י האדם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶזוֹ כה
הצּ דקה ׁש הנּ ה אלּ א  עוֹ ד, וֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים.
ׁש כּ תוּ ב  לעוֹ למים , ע וֹ מדת ע וֹ שׂ ה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א

לעד . עמדת לאביוֹ נים וצדקתוֹ  נתן .ּפ זּ ר ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
אמר , אלעזר  בּ רוּ !רבּ י הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ע ּמ וּ ד על  א וֹ תוֹ  העמיד  העוֹ לם, את ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶהוּ א
צדּ יק  וּ ׁש מוֹ  הּק יּ וּ םאחד הוּ א הזּ ה והצּ דּ יק , ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

לכּ ל , וזן  ׁש ּמ ׁש קה הוּ א וזה הע וֹ לם, ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
ב )ׁש כּ תוּ ב להׁש קוֹ ת(בראשית מעדן  יצא ונהר ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌

לאר בּ עה והיה י ּפ רד וּ מ0ם הגּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶאת
◌ִ◌ָראׁש ים.

יׂשראל ּכנסת ז ֹו - לעד  עמדת ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹצדקתֹו

יּפ רד וּ מ )ם  זּ ה מה הּמ זוֹ ן יּפ רד, אלּ א ? ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הה וּ א הנּ הר  ׁש ל  והּמ ׁש קה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַההוּ א
הּמ ׁש קה מתּפ זר כּ # ואחר  הכּ ל, הגּ ן ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵנוֹ טל
וכ ּמ ה העוֹ לם, ׁש ל צדדים לארבּ עה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַההוּ א
מ0ם, וּ להזּ וֹ ן מׁש קים להי וֹ ת ׁש ּמ צּפ ים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵהם

ׁש נּ אמר  קמה)כּ מוֹ  ישׂ בּ ר וּ (תהלים אלי# כל עיני ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

כּ # וּ מ0וּ ם בּ עּת וֹ . אכלם את להם נוֹ תן ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
עמדת צדקתוֹ  צדּ יק. זה - לאביוֹ נים נתן ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִּפ זּ ר
היא כּ # ׁש ּמ 0וּ ם ישׂ ראל, כּ נסת זוֹ  - ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָלעד 
ר ׁש ע  ׁש לם. בּ קיּ וּ ם ׁש ל וֹ ם ׁש ל בּ סוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶעוֹ מדת
כ וֹ כבים עוֹ בדי  מלכוּ ת זוֹ  - וכעס ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיראה
בּ ית היא  ׁש מים מלכוּ ת ראה, בּ א ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַוּ מזּ לוֹ ת.

ל  ׁש ל הּמ קדּ ׁש , הצּ ל בּ תוֹ # העניּ ים כּ ל קיּ ם ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
נקרא הוּ א הזּ ה והצּ דּ יק ה0כינה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵראׁש ית
ׁש כּ תוּ ב  הכּ ל, את ולזוּ ן לחן צדקה, ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַגּ בּ אי
צדקה גּ בּ אי כּ # מ0וּ ם לאבי וֹ נים, נתן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִּפ זּ ר

צדקה. הנּ וֹ תנים כּ ל  כּ נגד שׂ כר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְנוֹ טלים 

לֹו לזּמן האדם  על עֹומדת - לעד ְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעמדת
וחּיים ְִִַק ּיּום 

לעדּפ זּ ר עמדת צדקתוֹ  לאביוֹ נים  נתן  ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ט)וגו' בהעלותך(קיב, פ' ח "ג (דף[זוהר 

חיּ יא]קנ"ג .) רבּ י  הּמ ׁש כּ ן . את הקים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוּ ביוֹ ם 
קיב )ּפ תח , צדקתוֹ (תהלים  לאבי וֹ נים נתן  ּפ זּ ר ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ּפ זּ ר בּ כבוֹ ד. ּת רוּ ם קרנוֹ  לעד ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹעמדת
ּפ זּ ר זּ ה  מה ׁש נּ אמר לאביוֹ נים, כּ מ וֹ  (משלי? ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ּפ זּ וּ ריא) יכוֹ ל עוֹ ד. ונוֹ סף מפ זּ ר  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵי ׁש 
נתן בּ עלמא ּפ זּ ר להׁש מיענוּ  בּ א ? ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

זה ּפ זּ וּ ר  לעניּ ים, ׁש נּ תן  כּ יון ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלאבי וֹ נים.
עוֹ ד  ונוֹ סף זה מה עוֹ ד נאה. ונוֹ סף בּ כּ ל . ? ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌

בּ חיּ ים. - עוֹ ד ונוֹ סף  בּ ע ׁש ר . -ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

מפזּ רּפ סוּ ק יׁש  להי וֹ ת: ל וֹ  צרי # כּ # זה ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ונוֹ סף  זּ ה מה  עוֹ ד . אלּ אויוֹ סף ? ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

גּ וֹ רם הוּ א מיתה, בּ וֹ  ׁש 0וֹ רה מק וֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תוֹ 
ל וֹ . לה וֹ סיף ׁש לּ מעלה מחיּ ים ׁש יּ ּת וֹ סף ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶלוֹ 
הּפ סוּ ק  חיּ יא, רבּ י אמר יהוּ דה רבּ י ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
עץ  מעוֹ רר  לעניּ ים, ׁש נּ וֹ תן מי  ׁש כּ ל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵמעיד
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נמצא ואז ה ּמ ות, עץ לאוֹ תוֹ  להוֹ סיף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים
את ׁש גּ וֹ רם והאדם למעלה. ושׂ מחה ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים
החיּ ים עץ  אוֹ תוֹ  לוֹ , ׁש צּ רי# בּ ׁש עה  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶזה,
עליו, מגן הּמ ות עץ ואוֹ תוֹ  עליו, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵעוֹ מד

ע וֹ ד ונוֹ סף כּ # שנאמר )וּ מ0וּ ם צדקתוֹ (כמו . ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לעד קיא)עמדת לעד (תהלים עמדת זּ ה מה .? ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

כּ מ וֹ  וחיּ ים. קיּ וּ ם לוֹ  לזּמ ן  האדם על ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶעוֹ מדת

כּ # החיּ ים, לגבּ י וע וֹ רר חיּ ים לוֹ  נתן  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
אילנוֹ ת ׁש ני ואלּ וּ  לוֹ , נוֹ תנים לו)גּ ם (נותנים ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌

חיּ ים. ל וֹ  וּ להוֹ סיף  להצּ יל וֹ  עליו ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים
בּ כבוֹ ד תר וּ ם העוֹ לםקרנוֹ  ראה, בּ א  . ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

וּ בּמ ה ּת ר וּ ם, קרן אוֹ תּה  בּ כּ בוֹ ד ׁש אמרנוּ , ? ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
כּ אחד , לחבּ רם גּ רם זה ׁש איׁש  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,

למ בּ רכ וֹ ת וּ מּט ה.וּ לר וֹ קן עלה ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
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לחודש כד

יהו�אקיג עבדי הללוּ  יהו��הללוּ יּה  ׁש ם את ׁש םב:�הללוּ  יהי ©§¨©§©§¥§Ÿ̈©§¤¥§Ÿ̈§¦¥

עוֹ לם:�יהו� ועד מעּת ה מהלּ לג מבר� מבוֹ אוֹ  עד ׁש מׁש  מּמ זרח §Ÿ̈§Ÿ̈¥©¨§©¨¦¦§©¤¤©§§ª¨

המינות להשמיד

ה' עבדי הללו א)הללויה קיג]:(קיג , לפרק תהלים  כוכבים.[שימוש  עבודת להשמיד  טוב הוא 

IIתהלים IIשימוש

לפי לׁשּבח ֹו צרי ְך האחד את ׁשּמׁשּבח  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמי 
ׁשבחֹו צריְך ּכְך כבֹודֹו ּולפי  ְְְְִִִָָכב ֹודֹו

וגו 'הללוּ יּה  ה' עבדי א')הללוּ  [זוהר:(קי"ג, ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ויחי פ' רלב:)ח"א  חזקיּ ה](דף  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
ואמר, קיג )ּפ תח עבדי (תהלים הללוּ  הלל וּ יּה  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

יׁש  זה בּ פס וּ ק ה'. ׁש ם  את הללוּ  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַה'
ל ּמ ה אז הלל וּ יּה , ׁש אמר  כּ יון בּ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלהתבּ וֹ נן

ה' ׁש ם את הלל וּ  כּ # ואחר ה', עבדי  ?הללוּ  ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
ׁש נינוּ , כּ # אתאלּ א ׁש ּמ ׁש בּ ח [האחד]מי  ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌

וּ לפי  כבוֹ דוֹ , לפי  לׁש ּב ח וֹ  צרי   ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר ,

מי  וׁש נינוּ , ׁש בחוֹ . צרי  ּכ   ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְכבוֹ ד וֹ 

ה וּ א  - ּב וֹ  ׁש אין ּב ׁש בח  האחר את ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש ּב ח

ומסבב]מגלּ ה  לגלּ וֹ ת[גלוי ורוֹ צה גּ נ וּ תוֹ , את ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
בּ ן  על *הס ּפ ד ׁש עוֹ שׂ ה מי  זה ועל ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ .
ׁש ּמ ּת וֹ # יוֹ תר, ו ֹלא כבוֹ דוֹ  כּ פי  צרי # ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם,
לפי  צרי# ׁש בח וּ בכל לגנוּ תוֹ , בּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִׁש בחוֹ 

◌ְכבוֹ ד וֹ .

ה' ׁשם את הלל ּו ה ' עבדי  ְְְֵֵֶַַַהללּו

ׁש ל בּ א עלי וֹ ן ׁש בח  י ׁש  כּ אן הלל וּ יּה , ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
ׁש וֹ לטת העין ׁש אין מקוֹ ם הכּ ל , ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ִר בּ וֹ ן

וּ להתבּ וֹ נן לדעת טמיר[מקום]בּ וֹ  ׁש הוּ א , ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
וּ מיהוּ  הּט מירים, כּ ל  עליוֹ ן ׁש ל ׁש ם י"ּה , ? ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

וׁש ם ׁש בח הללוּ יּה , כּ # וּ מ0וּ ם הכּ ל. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ַעל
הדּ בר נסּת ר וכאן כּ אחד, כּ לוּ לים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד,
למי  הלל וּ יּה , מי אמר וֹלא הלל וּ יּה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 

הללוּ  כּ #אמרוּ  נסּת ר , ׁש יּ "ּה  כּ מוֹ  א לּ א ? ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ּמ ׁש בּ חים נס ּת רים, הם ׁש ּמ ׁש בּ חים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש בח
להיוֹ ת הכּ ל  צרי # וכ# הם, מי  ידענוּ  ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָֹלא
בּ סוֹ ד  ׁש נּ סּת ר ואחר  עלי וֹ ן. בּ סוֹ ד ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנסּת ר
את הלל וּ  ה' עבדי הללוּ  ואמר גּ לּ ה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן,
נסּת ר, ׁש ֹּלא מקוֹ ם ׁש זּ הוּ  מ 0וּ ם ה', ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵׁש ם
זהוּ  הּט מירים. כּ ל  ׁש ל  הּט מיר עליוֹ ן ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ אוֹ תוֹ 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ׁש ם, ׁש נּ קרא ו)מקוֹ ם ב  (שמואל  ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
נסּת ר הרא ׁש וֹ ן ה'. ׁש ם ׁש ם נקרא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 

וּ מ0וּ ם[השני]גלוּ י .[זה]ׁש אינוֹ  וגלוּ י . נסּת ר ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש ּמ ׁש בּ חים אוֹ תם אמר, בּ התגּ לּ וּ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ מד

הם מי מקוֹ ם ה'לאוֹ תוֹ  עבדי  ׁש הם ואמר ? ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
הזּ ה. הּמ קוֹ ם את לׁש בּ ח ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָהראוּ יים

מבר ְך ה ' ׁשם  ְְִֵָֹיהי 

יהי י יה ׁש אמר 0וֹ נה מה מבר #, ה' ?ׁש ם  ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
מאוֹ תוֹ  ההמׁש כה ס וֹ ד - יהי  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א 
ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  נסּת ר, ׁש הוּ א עלי וֹ ן, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
י וֹ "ד  ׁש הוּ א הבּ רית סוֹ ד עד י "ּה , ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
הראׁש ית העליוֹ נה, ׁש יּ וֹ "ד כּ מוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַּת ח ּת וֹ נה,
ההמׁש כה סוֹ ד יהי , כּ # וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַכּ ּס וֹ ף .
הדּ רגּ ה עד הּט מירים כּ ל ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִמּט מיר 
מעשׂ ה כּ ל  מתקיּ ם הזּ ה וּ בדּ בר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ נה ,
יה "י  רקיע, יה"י ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְברא ׁש ית,
הּמ עשׂ ים אוֹ תם בּ כל אוֹ ר . יה "י ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹֹ◌ְמארת,
מעשׂ ים אוֹ תם בּ כל יהי. כּ תוּ ב ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 
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יהו� יהו�ד :�ׁש ם גּ וֹ ים כּ ל על כּ בוֹ דוֹ :�רם ה$מים מיהעל ¥§Ÿ̈¨©¨¦§Ÿ̈©©¨©¦§¦
לׁש בת:'אֹלהינוּ �כּ יהו� בּ $מיםוהּמ גבּ יהי לראוֹ ת ׁש ּפ ילי הּמ  ©Ÿ̈¡¥©©§¦¦¨¨¤©©§¦¦¦§©¨©¦

ירזוּ בארץ: מאׁש ּפ ת דּ ל מעפר אביוֹ ן:מקימי עםחים נדיבים עם ׁש יבי להוֹ  ¨¨¤§¦¦¥¨¨¨¥©§Ÿ¨¦¤§§¦¦¦§¦¦¦
עּמ וֹ : הללוּ יּה :טנדיבי שׂ מחה הבּ נים אם הבּ ית עקרת ׁש יבי מוֹ  §¦¥©¦¦£¤¤©©¦¥©¨¦§¥¨©§¨

זה ׁש ּס וֹ ד  מ0וּ ם יהי , כתוּ ב ֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
כּ ל [המשכה]ׁש הוּ א נסּת ר עלי וֹ ן, מּס וֹ ד  ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ דברים אלּ א  מתק יּ ם ֹלא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ סּת רים,
בּ אוֹ תם נאמר  וֹלא  ׁש לּ מעלה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
מתבּ ר # וּ בזה ׁש לּ מּט ה . ּת חּת וֹ נים  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
ׁש ם יהי כּ ת וּ ב זה ועל בּ כּ ל, הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַה0ם
זה מבוֹ אוֹ . עד ׁש מׁש  מּמ זרח וגוֹ ', מבר# ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ְה'
וּ מאיר ה0מׁש  מ ּמ נּ וּ  ׁש ּמ אירה עליוֹ ן  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
העליוֹ ן  הראׁש  ׁש ל מק וֹ ם וזה וּ  ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַלכּ ל ,
הּק ׁש ר מק וֹ ם זהוּ  - מבוֹ אוֹ  ועד ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ סּת ר .
וּ מ 0ם כּ ראוּ י, האמוּ נה בּ וֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קׁש רת
נ זּ וֹ ן, מכּ אן והעוֹ לם  ל כּ ל, בּ רכוֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְיוֹ צאוֹ ת
זה מקוֹ ם עוֹ מד  כּ # וּ מ 0וּ ם ׁש נּ תבּ אר , ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
והכּ ל  מ0ם, וּ להתבּ ר# מלמעלה ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְלהזּ וֹ ן
ׁש ּמ עוֹ ררים הּת חּת וֹ נה בּ התעוֹ רר וּ ת  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵעוֹ מד
ה 0ם את כּ ׁש ּמ ברכים  ה' עבדי  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
ׁש היא כּ # וּ מ 0וּ ם ׁש אמרנוּ . כּ פי ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
את הללוּ  ה' עבדי הלל וּ  כּ תוּ ב  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ התגּ לּ וּ ת,

ה'. ◌ֵׁש ם

הרי ּבעֹולם צּדיקים נמצאים ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבׁשעה
להם מתּגּלה ולא  מהם מס ּתּלק  ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּקּב"ה

וגו 'מי  אֹלהינוּ  ה)ּכ ה ' מקץ:(קיג , פ ' ח "א [זוהר ִ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌

קצד:) ואמר,](דף קיג )ּפ תח כּ ה'(תהלים מי  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
כּ ה' מי וגוֹ '. ל ׁש בת הּמ גבּ יהי  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֱאֹלהינוּ 
מעל  ׁש התעלּ ה - ל ׁש בת הּמ גבּ יהי  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֱאֹלהינוּ 

כבוֹ דוֹ , למעלה]כּ ּס א כבודו כסא  וֹלא[על  ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌
נמצאים ׁש אין בּ ׁש עה למּט ה. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ לּ ה

מהם מסּת לּ ק הוּ א הרי  בּ עוֹ לם, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
לה מתגּ לּ ה -וֹלא לראוֹ ת הּמ ׁש ּפ ילי  ם. ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌

בּ עוֹ לם, נמצאים הם ׁש הצּ דּ יקים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
כּ נגד  בּ דרגוֹ תיו יוֹ רד הוּ א בּ ר וּ # ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
להיטיב  הע וֹ לם, על  להׁש גּ יח ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ נים
הצּ דּ יקים נמצאים כּ ׁש אין ׁש הרי ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָלהם.
ּפ נים מהם וּ מסּת יר  מסּת לּ ק  הוּ א ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,
הם ׁש הצּ דּ יקים מ0וּ ם עליהם, מׁש גּ יח  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוֹלא

ׁש כּ תוּ ב העוֹ לם, ׁש ל והּק יּ וּ ם  י)היסוֹ ד (משלי  ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  כּ ן ועל עוֹ לם. יסוֹ ד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוצדּ יק
לי שׂ ראל  רק הּק דוֹ ׁש , ׁש מוֹ  את גלּ ה ֹלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִהוּ א
ואת ונחלתוֹ , גּ וֹ רלוֹ  חלק ׁש הם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלבדּ ם ,
לממנּ ים הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  חלּ ק  ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם

ׁש כּ תוּ ב  נתבּ אר , והנּ ה לב )מגנּ ים, (דברים ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ה' חלק כּ י  וכתוּ ב וגוֹ ', גּ וֹ ים עלי וֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ הנחל

נחלתוֹ . חבל  יעקב ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַע ּמ וֹ 

למעלה צּדיק  צ ּדיקים ׁשני  ּבין ׁשכינה ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָעכ ׁשו
ּבעל זה ּו ּבנימין - למּטה ה ּצּדיק  י ֹוסף  -ְְִִִֵֶַַַַַָָ

המארח וזה ְְְִֵֶַַַָָה ּגבירה 

וגו'מוֹ ׁש יבי  הּב ית ט)עקרת ח "א:(קיג, [זוהר ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בראשית  מז .)פ ' כּ תוּ ב ](דף ראה, ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
לז)בּ יהוּ דה ונמ כּ ר נּ וּ (בראשית לכוּ  ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

אוֹ תוֹ  אל חטא ׁש הוּ א וּ בגלל  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַליּ ׁש מעאלים.
ונתן  עלי וֹ נה ארץ  מאוֹ תּה  והפריד וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַהיסוֹ ד 
חלק  בּ א וֹ ת וֹ  כּ # מ 0וּ ם אוֹ תוֹ , למכּ ר ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵעצה
היה מה ׁש נינ וּ , וכ# יסוֹ ד. ל וֹ  היה ֹלא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש לּ וֹ 

יהוּ דה ׁש ל  וּ לׁש כוֹ תחלקוֹ  הבּ ית הר ? ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
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בּ נימין, ׁש ל בּ חלקוֹ  היה וּ מה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַועזרוֹ ת.
למּט ה צ דּ יק וּ ביתׁש הוּ א והיכל  אוּ לם ? ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌

ׁש ל  מחלקוֹ  יוֹ צאת וּ רצ וּ עה הּק ד ׁש ים. ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹקדׁש 
דּ גלוֹ  גּ ם ׁש הרי מזרח, כּ לּפ י  ׁש היא ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה
בּ נימין, ׁש ל לחלקוֹ  ונכנסה מּמ זרח , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהיה
חלקוֹ  הּמ זבּ ח ׁש הרי הּמ זבּ ח, נבנה ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְועליה

ׁש בּ ארנוּ  כּ פי היה, יהוּ דה כט )ׁש ל (בראשית ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
עּמ וּ דיו, על הכּ ּס א ׁש עמד מלּ דת, ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַוּת עמד

הרביעי  ּת וֹ מ# כּ נסת(מלכות)וה וּ א  כּ נגד , ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ּה  וכת וּ ב רביעית, ׁש היא (תהליםי שׂ ראל ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ּפ נּ ה קיח) לראׁש  היתה הבּ וֹ נים מאסוּ  .אבן ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌
ׁש בּ ארנוּ  כּ מוֹ  מזבּ ח, בּ א וֹ תוֹ  אחז בּ נוֹ  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְודוד ,
מצטער הצּ דּ יק וּ בנימין  האמוּ נה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְבּ סוֹ ד 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אליו. אוֹ תּה  לקרב (דבריםעליו ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
זכהלג ) כּ # מ0וּ ם ה יּ וֹ ם. כּ ל עליו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵח וֹ פף

למ הצּ דּ יק מארחבּ נימין ונע שׂ ה ּט ה, ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ׁש כן, כּ תפיו  וּ בּ ין ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַלגּ בוּ רה,

בּ ּמ ערב  חלקוֹ  .ׁש הוּ א ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

עֹולמים ּבית הּמק ּדׁש ּבית ְְִִִֵֵַָָָנקרא 

צ דּ יק ועכׁש ו  צ דּ יקים. ׁש ני  בּ ין ׁש כינה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌
- למּט ה הצּ דּ יק, י וֹ סף - ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה 
המארח. וזה הגּ בירה, בּ על  זהוּ  ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ נימין.

כּ תוּ ב  קיג )לכן הבּ ית,(תהלים עקרת מוֹ ׁש יבי ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש ּמ תכּ לּ ה עוֹ לם שמתגלה]זה  ׁש כינה[ס"א  זוֹ  , ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

העוֹ לם ע ּק ר  הבּ ית. עקרת ׁש היא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַּת ח ּת וֹ נה
וּ למּט ה. למעלה  צדּ יקים ׁש ני  בּ ין רחל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה
עוֹ למים. בּ ית ה ּמ ק דּ ׁש  בּ ית נקרא  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ָלכן
ׁש ל  בּ יר0תוֹ  היה עוֹ למים בּ ית ׁש ל ◌ֶ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ז בּ ח
ׁש ל  בּ יר0תוֹ  ׁש כינה כּ ׁש 0רתה אבל ◌ֶ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִבּ נימין,
עוֹ למים, בּ ית לּה  קוֹ רא ֹלא בּ ׁש י ֹלה, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵיוֹ סף 
אם וּ למּט ה. למעלה הוּ א הוֹ ד עוֹ לם  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
הללוּ י ּה . ולכן ׁש כינה, זוֹ  - שׂ מחה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ נים

עּקר ׁשהיא רחל ז ֹו - הּבית עקרת ֲִִִִִֵֶֶֶַַַָמֹוׁשיבי 
לאה זֹו - ׂשמחה הּבנים  אם ְִִֵֵֵַַַָָָהּבית 

וגו'מוֹ ׁש יבי  הּב ית ט)עקרת ח "א:(קיג, [זוהר ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ויצא  קנד.)פ' שׂ נ וּ אה](דף  כּ י  ה' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
ּפ תח, אלעזר ר בּ י וגוֹ '. קיג )לאה (תהלים ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

שׂ מחה  הבּ נים אם הבּ ית עקרת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִמוֹ ׁש יבי
רחל ,הלל וּ י ּה  זוֹ  - ה בּ ית עקרת מוֹ ׁש יבי  . ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

זוֹ  - שׂ מחה הבּ נים אם הבּ ית. עּק ר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש היא
זוֹ  - הבּ ית  עקרת מוֹ ׁש יבי אחר דּ בר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵלאה.
ה וּ א עליו הזּ ה, הע וֹ לם עּק ר  ׁש היא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְׁש מּט ה ,
ׁש כּ ל  היּ וֹ בל, זה - שׂ מחה הבּ נים אם ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌3מנהג.
ּת ל וּ יים הע וֹ למוֹ ת כּ ל ׁש ל  חדוה וכל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה 
הכּ ל , ׁש ל ה כּ לל הוּ א הזּ ה והּפ ס וּ ק ֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְבּ וֹ ,
זה ועל קדוֹ ׁש , בּ סוֹ ד הכּ ל כּ וֹ לל ׁש זּ ה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

הללוּ י ּה . הּפ ס וּ ק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִסיּ וּ ם 

ה ּבנים אם רחל . זֹו - הּבית  עקרת ֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמֹוׁשיבי 
לאה זֹו - ְֵֵָָׂשמחה

וגו'מוֹ ׁש יבי  הּב ית ט)עקרת ח "א:(קיג, [זוהר ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ויצא קנז :)פ' ואמר,](דף  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
הבּ נים  אם הבּ ית  עקרת  שׂ מחה מוֹ ׁש יבי ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

הּק דׁש הלל וּ י ּה  ר וּ ח  חיּ יא, רבּ י אמר . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
אם רחל . זוֹ  - הבּ ית עקרת מוֹ ׁש יבי ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶאוֹ מרת:
עקרת מוֹ ׁש יבי לאה. זוֹ  - שׂ מחה ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ נים
הבּ נים אם הּת חּת וֹ ן. העוֹ לם זה - ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית

העלי וֹ ן.[הללויה]שׂ מחה העוֹ לם זה - ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
הללוּ י ּה . כּ # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמ 0וּ ם

לפני ּבזכ ּיֹות ּומרּבים העֹולם  ּבני ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻכ ׁשּׁשבים
אז הּבנים על  ּומכ ּסה ׁשבה והאם ְְִֵַַַַָָָָָָָָה ּקּב"ה

תׁשּובה נקרא ְְִֶָָזה

וגו'מוֹ ׁש יבי  הּב ית ט)עקרת ח "א:(קיג, [זוהר ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

ריח :] -דף  ויחי רבּ י פ ' אמר  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,

IIתהלים IIזוהר 
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כּ תוּ ב קיג)יצחק, שׂ מחה (תהלים הבּ נים אם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הידוּ עה  האם  הםהללוּ י ּה . מי ה בּ נים אמר . ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

לּק דוֹ ׁש  בנים ׁש ני ׁש יּ ׁש  ׁש נינוּ  הרי ׁש מעוֹ ן, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
נתן הזּ כר נקבה. ואחד זכר אחד הוּ א, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ רוּ #

ׁש כּ תוּ ב ליעקב, ד)אוֹ תוֹ  ישׂ ראל,(שמות בכרי בּ ני ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מט )וכתוּ ב בּ ת(ישעיה אתּפ אר . בּ # אׁש ר ישׂ ראל ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב לאברהם, כד)נתן את(בראשית בּ ר# וה' ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
וּ בכּ ל לאברהם, לוֹ  היתה בּ ת בּ כּ ל. ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם 
אוֹ תם, ׁש ּמ יניקה עליהם, רוֹ בצת והאם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש מּה .
וׁש נינוּ , הבּ נים. על האם תּק ח ֹלא כּ תוּ ב זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
ׁש ּת סּת לּ ק  כּ די למּט ה, חטאיו האדם ירבּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַאל

וכת וּ ב הבּ נים , מעל יח )האם ֹלא(ויקרא הוא אּמ # ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ערות ּה . ׁש ּמ גלּ ה למי א וֹ י ערותּה . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְתגלּ ה 
לפני בּ זכיּ וֹ ת וּ מרבּ ים העוֹ לם בּ ני ◌ֵ◌ְ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כׁש 0בים
על וּ מכּס ה ׁש בה והאם הוּ א, בּ רוּ # ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ּת ׁש וּ בה זּ ה מה תׁש וּ בה. נקרא  זה אז ?הבּ נים, ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
כּ תוּ ב  ואז בּ קיּ וּ מּה , ׁש 0בה האם ׁש ל תׁש וּ בה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְזוֹ 
ֹלא ולכן  ודּ אי. הבּ נים אם שׂ מחה . הבּ נים  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאם 

מּפ ריּ ה האדם בּ ןיּפ טר ׁש ּמ וֹ ליד עד וּ רביּ ה  ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌
◌ַוּ בת.

ּכמי ה ּתֹורה  ׁשל  אחת  ּבמצוה  ׁשּפׁשע ְְְִִִֶֶַַַַָָָמי 
הּמל ְך ּבגּוף  ְֶֶֶַַָׁשּפׁשע

וגו 'מ וֹ ׁש יבי  הּב ית ט)עקרת ח "ב:(קיג , [זוהר ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

יתרו פ"ה :)פ' כּ ל ](דף  ׁש 0נינוּ , ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
הּמ ל #, בּ גוּ ף אח וּ זוֹ ת הּת וֹ רה (במלך מצווֹ ת ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

העליון) וּ מהן הקדוש הּמ ל#, בּ ראׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֵמהן
בּ רגליו, וּ מהן הּמ ל#, בּ ידי וּ מהן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ גּ וּ ף,

החוּ צה. הּמ ל # מגּ וּ ף ׁש יּ וֹ צא מי  ולכן ואין ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כּ מי הּת וֹ רה, ׁש ל אחת בּ מצוה ׁש ּפ ׁש ע ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמי 

הּמ ל! בּ גוּ ף ׁש כּ תוּ בׁש ּפ ׁש ע כּ מוֹ  ס, )(ישעיה ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
בּ י , הּפ ׁש עים האנׁש ים בּ פגרי  וראוּ  ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְויצאוּ 
על  ׁש עוֹ ברים לרׁש עים אוֹ י מּמ ׁש . ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִבּ י
עוֹ שׂ ים. הם מה יוֹ דעים וֹלא  הּת וֹ רה ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת

ׁש ה וּ א מקוֹ ם אוֹ תוֹ  ׁש מעוֹ ן , ר בּ י  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 
חטאוֹ . מגלּ ה מּמ ׁש  מק וֹ ם א וֹ ת וֹ  אליו, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָחטא
חטאו) מגלה ממש הוא  ברוך הקדוש שמעון, רבי (ואמר

בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  - הוּ א בּ ר וּ # בּ ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָחטא
ׁש כּ תוּ ב חטאוֹ , מגלּ ה כ )הוּ א יגלּ וּ (איוב  ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌

יגלּ וּ  ל וֹ . מתקוֹ ממה וארץ עונוֹ  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
וארץ  הוּ א. בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  זה - עונוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  זה - לוֹ  (זומתקוֹ ממה ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ישראל ) ׁש ל כנסת חטאוֹ  מגלּ ים ׁש מים ׁש נינוּ , .ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

ארץ  חטאוֹ , מגלּ ה ׁש ה וּ א  וּ ב ׁש עה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאדם,
מתקוֹ ממה וארץ  ׁש כּ ת וּ ב האדם, דּ ין ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָעוֹ שׂ ה
ׁש נינוּ  יוֹ סי, רבּ י אמר  דּ ין. בּ וֹ  לעשׂ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַלוֹ ,
ׁש נּ ּת נה בּ ׁש עה ׁש מעוֹ ן, רבּ י ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִמ0מוֹ 
בׁש למוּ ת, נמצא וּ  והבּ נים האם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָתוֹ רה,

קיג )ׁש כּ תוּ ב שׂ מחה (תהלים  ה בּ נים אנכי אם . ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌
היתה בּ ת ׁש 0נינוּ , כּ מ וֹ  אנכי , אֹלהי #. ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ֱה'
ה' בּ ת. וזוֹ  ׁש כינה, היא אבינוּ . לאברהם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלוֹ 
וכתוּ ב  ישׂ ראל. בכרי בּ ני ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱאֹלהי#,

ג ) ה נּ ה(משלי  בּ ּה . לּמ חזיקים היא  חיּ ים  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵעץ
ׁש כּ תוּ ב  מצרים, מארץ  הוֹ צאתי# אׁש ר ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵבּ ן.

כה) וכתוּ ב (ויקרא לכם . ּת היה קדׁש  הוא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ֵיוֹ בל 
ׁש נת את וקדּ ׁש ּת ם שׂ מחה. הבּ נים ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵאם
אם הרי דּ ר וֹ ר. וּ קראתם ׁש נה ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַהחמ0ים
הבּ נים. י וֹ ׁש בים האם, י וֹ ׁש בת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָוּ בנים .

זה(והעולמות) ועל בּ ׁש למוּ ת, בּ שׂ מחה  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3כּ לּ ם
- האם נעברה שׂ מחה. ה בּ נים אם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָכּ תוּ ב

וכתוּ ב  מ ּמ קוֹ מם. נעברים כב )כּ לּ ם ֹלא(דברים 3◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יעשׂ ה ֹלא וׁש נינוּ , הבּ נים. על האם ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִתּק ח
האם ׁש ּת עבר כּ די  למּט ה, חטאים ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָאדם
הּק דוֹ ׁש  הכּ ל יצחק , רבּ י אמר ה בּ נים. ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵמעל
והדּ ברים אחד . הכּ ל הוּ א. הכּ ל הוּ א. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַֹ◌ַ◌ָבּ רוּ #
אׁש ריהם ה7דה. לק וֹ צרי התגּ לּ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ לוּ 

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

IIתהלים IIזוהר 
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ֹלעז:אקיד מעם יעקב בּ ית מּמ צרים ישׂ ראל לקדׁש וֹ בבּ צאת יהוּ דה היתה §¥¦§¨¥¦¦§¨¦¥©£Ÿ¥©¥¨§¨§¨§¨§
ממׁש לוֹ תיו: לאחוֹ ר:ג ישׂ ראל יּס ב היּ רדּ ן ויּ נס ראה רקדוּ ד היּ ם ההרים ¦§¨¥©§§¨©¨¨¨©¨Ÿ©©§¥¦Ÿ§¨¤¨¦¨§

צאן: כּ בני גּ בעוֹ ת לאחוֹ ר:הכאילים ּת ּס ב היּ רדּ ן תנוּ ס כּ י היּ ם לּ % ההריםומה §¥¦§¨¦§¥Ÿ©§©¨¦¨©©§¥¦Ÿ§¨¤¨¦

ומוכר  שקונה  למי

ישראל  א)בצאת קיד ]:(קיד , לפרק תהלים ותצ [שימוש בחנותא. כתוב ומזבין. דזבין ושם למאן ליח .
א"ה . הוא שלו

IIתהלים IIשימוש

מּיד י ֹוסף ׁשל ארֹונ ֹו את  הּים ׁשראה ֲִֵֵֶֶֶַָָָָָּכיון 
יּבׁשה והיה ְְִַַָָָָנבקע

וגו'היּ ם  ויּ נס ג)ראה פקודי:(קיד, פ' ח "ב  [זוהר  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ

ר"ל:) ואמר,](דף  א)ּפ תח אליו(יונה ו יּ אמרוּ  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌
לנ וּ  ה זּ את הרעה למי  בּ אׁש ר לנ וּ  נּ א ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַהגּ ידה
ׁש אלוּ  כּ לּ ם  להתבּ וֹ נן , י ׁש  הזּ ה בּ ּפ סוּ ק ◌ֲ◌ָ◌ָ◌3◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוגוֹ '.
בּ אׁש ר  לנ וּ  נּ א הגּ ידה ׁש כּ תוּ ב החכמה , ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ סוֹ ד
כּ אן החכמה. בּ סוֹ ד ׁש אלוּ  - בּ אׁש ר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְלמי .
בּ א אם לדעת בּ נגלה , ׁש הוּ א סוֹ ד ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָׁש אלוּ 
ארוֹ נוֹ , את היּ ם ׁש ראה  ׁש כּ יון  יוֹ סף, ׁש ל ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִמזּ רעוֹ 

ׁש כּ תוּ ב יבּ ׁש ה, והיה  נבקע קיד)מיּ ד היּ ם(תהלים ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ  את ראה  היּ ם ויּ נס. ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָראה 

לט) היּ רדּ ן(בראשית - מיּ ד הח וּ צה . ו יּ צא ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַו יּ נס
בּ אׁש ר, אוֹ תוֹ  ׁש אלוּ  כּ ן  ועל לאחוֹ ר. ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ִי ּס ב
בּ את אם  אׁש ּת וֹ . אּת  בּ אׁש ר בּ יוֹ סף, בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
מאּת נוּ . היּ ם  ׁש יּ ׁש ּת ק התּפ לּ ל הזּ רע, ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵמא וֹ ת וֹ 
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב יעקב, ׁש ל מזּ רעוֹ  בּ את  ואם - ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלמי 

לב) מלאכים(שם  היוּ  והם תל#. ואנה אּת ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְלמי
מאוֹ תּה  ונ צּ ל בּ ׁש ליחוּ תוֹ  ׁש 0לח ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים
ונ נּ צל מלאכוֹ  וי ׁש לח  לר בּ וֹ נ #, התּפ לּ ל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָצרה.

צרה. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמאוֹ תּה 

ּבֹו ׁשּכתּוב א ֹותֹו ראה א ּלא  ו ּינס ? ּזה ֶֶֶַַָָָָָֹמה 
החּוצה וּיצא  ֵֵַַַָָָוּינס

וגו 'ה יּ ם  ויּ נס ג )ראה פנחס :(קיד, פ ' ח "ג [זוהר  ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֹ

רי"ד.) ׁש ם](דף ׁש ּמ וֹ קיר מי ייסא, ר בּ י ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אוֹ ת וֹ  ׁש יּ וֹ קיר זוֹ כה זה , וׁש וֹ מר בּ זה ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִרבּ וֹ נ וֹ 

לנוּ  מנּ ין  הכּ ל. על ׁש כּ תוּ בר בּ וֹ נוֹ  מ יּ וֹ סף, ? ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
מא) ה ּמ ׁש נה(בראשית בּ מרכּ בת  את וֹ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ רכּ ב 

ארץ כּ ל על את וֹ  ונת וֹ ן וכת וּ ב לוֹ , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲא ׁש ר
את ישׂ ראל כּ ׁש עברוּ  אלּ א עוֹ ד, וֹלא  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמצרים.
בּ התחלה, בּ פנים  נכנס יוֹ סף ׁש ל ארוֹ נוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַה יּ ם ,
זה וּ  לפניו . עמדם על  עוֹ מדים  ה ּמ ים  הי וּ  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא 

קיד )ׁש כּ תוּ ב זּ ה(תהלים מה  ויּ נס. ראה  היּ ם  ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌
בּ וֹ ויּ נס ׁש כּ תוּ ב א וֹ תוֹ  ראה  א לּ א לט)? (בראשית ַ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

לכבוֹ ד זוֹ כה  וּ ראה , בּ א  הח וּ צה . ויּ צא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַויּ נס
מ דּ וּ ע בּ חיּ יו בּ מיתתוֹ . לכבוֹ ד וזוֹ כה  ?בּ ח יּ יו ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌

בּ ּה , להתדּ בּ ק רצה ׁש ֹּלא זמן א וֹ תוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
אדניו.(שם)ׁש כּ ת וּ ב א ׁש ת אל  ויּ אמר וימאן ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌

להיוֹ ת אצל ּה  לׁש כּ ב אליה ׁש מע וֹלא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוכת וּ ב,
זכה זה  בּ גלל ׁש כּ תוּ בע ּמ ּה . כּ יון  העוֹ לם . בּ זה ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

הח וּ צה, ויּ צא ויּ נס וכתוּ ב בּ בגד וֹ , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַוּת תּפ שׂ ה וּ 
וכ# עלי וֹ נה , מח צּ ה לת וֹ # ׁש נּ כנס לבּס וֹ ף ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָזכה 
ואת העוֹ לם , בּ זה  לקח ׁש לּ וֹ  את  - לוֹ  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָרא וּ י 

האחר. בּ עוֹ לם  לקח  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ וֹ 

הזּדעזע  סיני  ּבהר התּגּלה ׁשהּקּב"ה  ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָּבׁשעה
הרי ׁשאר ּכל הזּדעזע ׁשּסיני ּובׁשעה  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָההר

וי ֹורדים עֹולים והיּו הזּדעזעּו ְְְְְְִִִַָָָהעֹולם

וגו'מה תנוּ ס ּכ י היּ ם  ה)לּ 2 ח "ב:(קיד , [זוהר ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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צאן: כּ בני גּ בעוֹ ת כאילים יעקב:זּת רקדוּ  אלוֹ ּה  מלּ פני ארץ חוּ לי אדוֹ ן מלּ פני ¦§§§¥¦§¨¦§¥Ÿ¦¦§¥¨¦¨¤¦¦§¥¡©©£Ÿ
מים:ח למעינוֹ  חלּ מיׁש  מים אגם הצּ וּ ר ¦¨§§©§¦¨©¦¨©£©¦§Ÿ©ההפכי

יתרו פ"ד.)פ' יצחק,](דף רבּ י  אמר  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָׁש נינ וּ ,
בּ הר התגּ לּ ה הוּ א בּ ר וּ ! ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
הז דּ עזע, ׁש ּס יני  וּ ב ׁש עה ההר , הזדּ עזע  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִסיני,
עוֹ לים  והיוּ  הזדּ עזעוּ  העוֹ לם הרי ׁש אר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ ל

ידוֹ וי וֹ רדים  ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש הוֹ ׁש יט עד , ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
וּ מכריז, י וֹ צא וקוֹ ל והתי0ב וּ , (תהליםעליהם ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌

לאחוֹ ר,קיד ) ּת ּס ב  היּ רדּ ן תנוּ ס כּ י  היּ ם לּ # ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַמה
ׁש בים והם וגוֹ '. כאילים ּת רקד וּ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶההרים 
רבּ י  אמר ארץ. חוּ לי אדוֹ ן מלּ פני  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְואוֹ מרים,
אם ׁש כּ תוּ ב האם, זוֹ  - אדוֹ ן מלּ פני  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
האם זוֹ  - ארץ ח וּ לי שׂ מחה . ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ נים
האב, זהוּ  - יעקב אלוֹ ּה  מלּ פני  ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ נה .
כּ תוּ ב  זה ועל י שׂ ראל. בכרי בּ ני ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

בּ עטרה זּ ה מה א ּמ וֹ . לּ וֹ  ׁש עּט רה ?בּ עטרה ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
כּ כּ תוּ ב יצחק, ר בּ י כג )אמר  א וׁש אוּ ל (שמואל  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּמ תעּט ר מ0וּ ם דּ וד . אל עטרים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַואנׁש יו 
ׁש כּ לּ ם הגּ ונים בּ כל וּ בירק, וּ באדם ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ לבן 
יה וּ דה, ר בּ י אמר בּ וֹ . וּ מ ּק פים בּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ִ◌ְכּ לוּ לים

העטרה זוֹ  מי  אּמ וֹ , לּ וֹ  ׁש עּט רה ?בּ עטרה ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
בּ #(ישעיהמט )ׁש כּ תוּ ב  אׁש ר  אתּפ אר,י שׂ ראל  ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

אפאר.(שםס)וכת וּ ב ּת פארּת י וּ בית ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌
ה ּצּור ׁשל ּמׁשמעֹו מה  ּפעל ֹו ּתמים ְֳִֶַַַַָָָה ּצּור 
לעׂשֹות מים הּצּור ׁשהתהּפְך ּפעלֹו? ְֲֳִִִֵֶַַַַָָּתמים 

ּתמים ׁשל  ֳִֶָָּפעלֹו
וגוֹ 'ההפכי  מים אגם ח )הצּ וּ ר ח"ב:(קיד, [זוהר ַ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌

המן] ס"ד:)[פ ' ר בּ ](דף אמר בּ כלעוֹ ד  מים  אבּ א, י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מתע וֹ רר ה וּ א  בּ ר וּ # וה ּק ד וֹ ׁש  יד וּ ע , הרי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָמקוֹ ם ,

ראוּ י ֹלא ׁש הרי מים, להוֹ ריק  ה זּ ה [אלאבּ צּ וּ ר ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
הוּ א ,מגדלה ] בּ רוּ # ה ּק ד וֹ ׁש  ׁש ל  ונס  א וֹ ת וזהוּ  ,ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ואמר , דּ וד  ׁש בּ ח  זה  קיד )ועל ההפכי(תהלים  ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌
וגוֹ ' מים  אגם ׁש הרי הצּ וּ ר  ההפכי, וּ מׁש מע  . ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

העליוֹ ן  בּ צּ וּ ר זה ועל בּ כ #. ה צּ וּ ר דּ ר # ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵאין 
ׁש ל 0מוֹ  וּ מה  ׁש לּ מ ּט ה . מ ּמ קוֹ ם  מים  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִה וֹ ציא

ׁש לּ מּט ה להםא וֹ תוֹ  וה וֹ צאת ׁש כּ תוּ ב  סלע, ? ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מים הזּ ה  ה ּס לע  ה וֹ ציא וּ ב ּמ ה  ה ּס לע . מן ?מים  ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

ה צּ וּ ר אמר, ׁש מע וֹ ן רבּ י  ׁש לּ מעלה . ה צּ וּ ר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ְבּ כח 
ּת מים הצּ וּ ר ׁש ל  ּמ ׁש מעוֹ  מה ּפ על וֹ , ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָּת מים 

ׁש לּפ על וֹ  ּפ על וֹ  לעשׂ וֹ ת  הצּ וּ ר ׁש התה ּפ # ? ָ◌ֳ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌
הּת מים וּ מיהוּ  בּ וֹ ּת מים . ׁש כּ תוּ ב  אברהם , ? ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

יז ) וזה וּ (בראשית  תמים. והיה  לפני ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתה לּ #
ּפ על וֹ , ּת מים וּ מׁש מע  מים, אגם  ה צּ וּ ר  ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַההפכי 
לתמים . ה צּ וּ ר  ה וֹ פ# זוֹ  בּ ׁש עה  אברהם . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוזה

כּ ׁש רצה  אחרת , ׁש ניּ ה מׁש ה[כשנעש ]בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
ֹלא ישׂ ראל  בּ חטאי  הזּ ה , בּ צּ וּ ר מים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלהוֹ ציא 
זמן  בּ אוֹ ת וֹ  בּ התחלה. כּ מוֹ  לתמים  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָחזר
כּ ל וֹ מר , ּת ׁש י. ילד # צ וּ ר ואמר, מׁש ה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתרעם 
בּ ּת ח לּ ה , 0היה מּמ ה  אוֹ ת וֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶהחל ׁש ּת 

נמצא ֹלא ונעשׂ הׁש בּ ׁש ביל# ּת מים, עכ ׁש ו ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
כּ לוֹ מר[בו] ילד #, בּ ימי היה 0ֹּלא מה ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִדּ ין,

◌ֶ◌ֲעלוּ מי#.

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקטו לנוּ  אמּת %:�ֹלא על חסדּ % על כּ בוֹ ד ּת ן לׁש מ% כּ י לנוּ  ֹלא ¨§Ÿ̈¨¦§¦§¥¨©©§§©£¦¤
אֹלהיהםב נא איּ ה הגּ וֹ ים יאמרוּ  ב$מים'ואֹלהינוּ ג :'לּמ ה ¨¨Ÿ§©¦©¥¨¡¥¤¥¥©¨¨¦

עשׂ ה: חפץ אׁש ר אדם:ד כּ ל ידי מעשׂ ה וזהב כּ סף וֹלאהעצבּ יהם להם ּפ ה Ÿ£¤¨¥¨¨£©¥¤¤¤§¨¨©£¥§¥¨¨¤¨¤§

יראוּ : וֹלא להם עינים יריחוּ ן:וידבּ רוּ  וֹלא להם אף יׁש מעוּ  וֹלא להם אזנים §©¥¥©¦¨¤§¦§¨§©¦¨¤§¦§¨©¨¤§§¦

בּ גרוֹ נם:ז יהגּ וּ  ֹלא יהלּ כוּ  וֹלא רגליהם ׁש וּ ן ימי וֹלא עשׂ יהםכּ חידיהם יהיוּ  מוֹ הם §¥¤§§¦©§¥¤§§©¥¤§¦§¨§¤¦§Ÿ¥¤
בּ הם: בּ טח אׁש ר בּ יהו�טכּ ל בּ טח הוּ א:�ישׂ ראל וּ מגנּ ם בּ יתיעזרם Ÿ£¤Ÿ¥©¨¤¦§¨¥§©©Ÿ̈¤§¨¨¦¨¥

בּ יהו� בּ טחוּ  הוּ א:�אהרן וּ מגנּ ם יהו�יאעזרם בּ טחוּ �יראי ©£Ÿ¦§©Ÿ̈¤§¨¨¦¨¦§¥§Ÿ̈¦§

הוּ א:�בּ יהו� וּ מגנּ ם בּ ית�יהו�יבעזרם את יבר� יבר� זכרנוּ  ©Ÿ̈¤§¨¨¦¨§Ÿ̈§¨¨§¨¥§¨¥¤¥

המינים עם  להתוכח

לנו  א)לא  קטו ]:(קטו, לפרק תהלים עובדי[שימוש נגד בדת להתוכח בבואך טוב הוא  המזמור זה 
ע"ג .

IIתהלים IIשימוש

ּבית את יברְך ה ּגברים אּלּו - יברְך זכרנּו ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָה '
ׁשּזכרים מּׁשּום ה ּנׁשים א ּלּו - ְְִִִִֵֵֶַָָָי ׂשראל 
נ ׁשים ּכְך ואחר ּבּתח ּלה  להתּברְך ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָצריכים

וגוֹ 'ה' יבר  יב )זכרנ וּ  ויחי:(קטו, פ' ח "א  [זוהר ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

רלג .) רבּ י ](דף  לאמוֹ ר. ההוּ א בּ יּ וֹ ם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַויברכם
ואמר, ּפ תח קטו)י וֹ סי יבר #(תהלים זכרנוּ  ה' ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

- יבר# זכרנוּ  ה' וגוֹ '. י שׂ ראל  בּ ית את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְיבר#
אלּ וּ  - ישׂ ראל בּ ית את יבר # הגּ ברים. ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵאלּ וּ 
להתבּ ר # צריכים ׁש זּ כרים  מ0וּ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ׁש ים.
ֹלא ונׁש ים נׁש ים, כּ # ואחר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה,
הזּ כרים, מבּ רכּ ת אלּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמת בּ רכ וֹ ת
מתבּ רכוֹ ת אז  מתבּ רכים, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש זּ כרים

ׁש כּ תוּ ב מזּ ה ּת אמר  ואם טז)הנּ ׁש ים. (ויקרא  ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ׁש צּ  בּ יתוֹ , וּ בעד בּ עדוֹ  עליו וכּפ ר  לכּפ ר  רי# ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

מ0וּ ם בּ יתוֹ , על כּ # ואחר  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה
ֹלא ׁש נּ ׁש ים ראה בּ א מּמ נּ וּ . ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תבּ ר #
מגּ ברים, רק אלּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמת בּ רכ וֹ ת

זוֹ  וּ מבּ רכה בּ ּת חלּ ה, אלּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש ּמ תבּ רכים 
בּ ית את יבר # בּ ארנוּ  בּ ּמ ה א לּ א ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמת בּ רכ וֹ ת.

נתן י שׂ ראל  הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
מ0וּ ם ׁש נּ וֹ שׂ א, לזּ כר  בּ רכוֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶּת וֹ ספת
מקוֹ ם בּ כל וכן הא0ה, מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תבּ רכת
ל זּ כר בּ רכוֹ ת  ּת וֹ ספת הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵנוֹ תן

ׁש ּמ תבּ ר# מ 0וּ ם וכןׁש נּ וֹ שׂ א , אשתו , [ממנו  ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ברכות תוספת  הוא  ברוך הקדוש נותן מקום בכל

הנקבה] ממנו שתתברך כדי שנשא  ◌ָ◌ֵמאוֹ תּה לזכר
נוֹ תן  האדם, ׁש נּ 7א כּ יון הבּ רכ וֹ ת. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶּת וֹ ספת
לנקבתוֹ , ואחד לוֹ  אחד חלקים, ׁש ני ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְלוֹ 

נקבתוֹ . וחלק חלקוֹ  - הכּ ל נוֹ טל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְוהוּ א

עֹולים ׁשהי ּו ה ּגברים  אּלה - יברְך זכרנּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָה '
א ֹותם מברְך והּקּב"ה  ּבּמד ּבר ְְְְִֵֶַַַָָָָָּבח ׁשּבֹון

זמן  ּבכל  עליהם ְְֲִֵֶַָּומֹוסיף 

וגוֹ 'ה ' יבר   יב )זכרנ וּ  פ ':(קטו, במדבר [זוהר  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

IIתהלים IIזוהר 
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אהרן: בּ ית את יבר� יהו�יגישׂ ראל יראי הגּ דלים:�יבר� עם הקּ טנּ ים ¦§¨¥§¨¥¤¥©£Ÿ§¨¥¦§¥§Ÿ̈©§©¦¦©§Ÿ¦

קי"ז :)במדבר ּפ תח,](דף יצחק קטו)ר בּ י (תהלים ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
זכרנוּ  ה' וגוֹ '. בּ ית את יבר # יבר# זכרנוּ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְה'
בּ חׁש בּ וֹ ן  עוֹ לים ׁש הי וּ  ה גּ ברים, אלּ ה - ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְיבר#
אוֹ תם מבר# הוּ א בּ רוּ # והּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ דבּ ר,
מי  ראה, בּ א זמן. בּ כל  עליהם ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִוּ מוֹ סיף 
ׁש ל  אוֹ  בּ ניו, ׁש ל חבר וֹ , ׁש בח ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ מר 
עליו  וּ לה וֹ דוֹ ת לברכוֹ  צרי# - ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָממ וֹ נוֹ 

לנוּ  מנּ ין ׁש כּ תוּ בבּ ברכוֹ ת. מ ּמ ׁש ה, (דברים? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
אחרא) לרב . ה0מים כּ כוֹ כבי ה יּ וֹ ם ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוהנּ כם

כּ תוּ ב  מה יסף כּ # אבוֹ תכם אֹלהי ה' ? ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌
ברכוֹ ת ׁש ּת י וגוֹ '. ּפ עמים אלף כּ כם  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם
אחת. הרי  אבוֹ תכם, אֹלהי ה' - אחת ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָהיוּ :
לכם. דּ בּ ר כּ אׁש ר  אּת כם ויבר # - כּ # ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר
ואם בּ רכוֹ ת. על בּ רכוֹ ת עליהם, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְלהוֹ דוֹ ת
עליו  מוֹ דה וֹלא  חברוֹ  ׁש בח  את מ וֹ נה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶהוּ א
ואם מלמעלה. בּ ּת חלּ ה  נתּפ ס הוּ א - ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
מלמעלה. מתבּ ר # הוּ א - א וֹ ת וֹ  מבר # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְהוּ א
טוֹ בה, בּ עין אוֹ תּה  לבר# צרי # ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוהבּ רכה

ר בּ עין בּ ר וּ #וֹלא  הּק דוֹ ׁש  רוֹ צה וּ בכּ ל עה. ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌
את ׁש ּמ בר # ּמ י וּ מה הלּ ב. אהבת ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַהוּ א
ׁש יּ בר # הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  רוֹ צה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲחבר וֹ ,
ׁש ּמ בר # מי - טוֹ ב בּ לב טוֹ בה, בּ עין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 
וכ ּמ ה כּ ּמ ה אחת על הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת
הלּ ב. ואהבת טוֹ ב ולב טוֹ בה עין ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי#

זה, ו)בּ גלל  בּ כל (שם אֹלהי# ה' את ואהב ּת  ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וגוֹ '. ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְלבב #

את מברכים ׁשהם - אהרן ּבית את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹיברְך
טֹוב ּובלב  טֹובה  ּבעין ְְִֵַָָָהעם

ה בּ רכהבּ א  אין ּפ רׁש וּ ה, הרי  ראה, ְֹ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ מנה. דּ בר על ׁש וֹ רה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה

נמנוּ  אי# ישׂ ראל ּת אמר , כּ פרואם א לּ א ? ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌

ֹלא והחׁש בּ וֹ ן  ּפ ר ׁש וּ ה, והרי מהם , ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָלקח
ועלה הכּ פר  א וֹ ת וֹ  כּ ל ׁש נּ אסף עד ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהיה
י שׂ ראל , את מברכים וּ בּת ח לּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַלחׁש בּ וֹ ן.
ח וֹ זרים כּ # אחר כּ פר, אוֹ תוֹ  מ וֹ נים כּ # ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר
ׁש יּ שׂ ראל  נמצא ישׂ ראל. את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְוּ מברכים
בהם ע וֹ לה ו ֹלא וּ ב ּס וֹ ף, בּ ּת ח לּ ה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמת בּ רכים

במנין  עוֹ לה הּמ גּ פה לּמ ה אלּ אמגּ פה. ? ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כּ יון  במנין. ׁש וֹ רה ֹלא ׁש בּ רכה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
ׁש וֹ רה האחר  הצּ ד ה בּ רכה , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ סּת לּ קת
בּ מנין  זה בּ גלל  להנּ זק . ויכוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעליו,
מהם. אוֹ תוֹ  לסלּ ק וּ פדיוֹ ן, כּ פר ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְלוֹ קחים
ׁש ֹּלא הנּ ׁש ים, אלּ וּ  - ישׂ ראל בּ ית את ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְיבר;
ׁש הם - אהרן בּ ית את יבר # בּ ּמ נין. ◌ֵ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעוֹ לוֹ ת
טוֹ ב  וּ בלב ט וֹ בה בּ עין העם את ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְמברכים
גּ ם כּ # - אהרן בּ ית  את הלּ ב. ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְוּ באהבת

בּ בּ רכה(שלהם)הנּ ׁש ים ׁש ּמ תבּ רכוֹ ת .(שלהם), ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

העֹולם ּברכֹות  זיו ׁשה ּוא  הּׁשני , ְִִִֵֶֶַָָֹחדׁש

וכלּ םיבר2 הלויּ ם, הם אלּ ה  - ה' יראי ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌
מהּק דוֹ ׁש  יראים הם כּ י ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמתבּ רכים,
על  אף  - הגּ דלים עם הּק ט נּ ים הוּ א. ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָבּ רוּ #
נמצא ֹלא ראה, בּ א בּ ּמ נין. עוֹ לים ׁש ֹּלא  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַגּ ב
זה, כּ מנין בוֹ  ׁש הת בּ רכ וּ  בּ ישׂ ראל ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמנין
ׁש למ וּ ת וּ להׁש לים היה, להתבּ ר# זה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ נין
יוֹ צא וֹ ת ׁש הבּ רכוֹ ת וּ במק וֹ ם היה, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למים 
ׁש ה וּ א ה0ני, לחד ׁש  בּ אחד ׁש כּ תוּ ב ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִנמנוּ ,
זיו  יוֹ צא ׁש ּמ ּמ נּ וּ  העוֹ לם, בּ רכ וֹ ת ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִזיו
ׁש הזּ יו  זי "ו, חדׁש  נקרא זה ועל  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם.

כּ תוּ ב  זה ועל  מּמ נּ וּ , יוֹ צא הכּ ל (תהליםׁש ל ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אחד ,קלד ) דּ בר והכּ ל מ צּ יּ וֹ ן, ה' ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְיברכ#

קלג )וכתוּ ב ה בּ רכה(שם את ה' צ וּ ה ׁש ם כּ י ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
◌ְוגוֹ '.

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�יד בּ ניכם:�יסף ועל עליכם ליהו�טועליכם אּת ם �בּ רוּ כים Ÿ¥§Ÿ̈£¥¤£¥¤§©§¥¤§¦©¤©Ÿ̈
וארץ: ׁש מים ליהו�טזעשׂ ה ׁש מים אדם:�ה$מים לבני נתן ֹלאיזוהארץ Ÿ¥¨©¦¨¨¤©¨©¦¨©¦©Ÿ̈§¨¨¤¨©¦§¥¨¨

דוּ מה: ירדי כּ ל וֹלא יּה  יהללוּ  עוֹ לםיחהּמ תים ועד מעּת ה יּה  נבר� ואנחנוּ  ©¥¦§©§¨§¨Ÿ§¥¨©£©§§¨¥¨¥©¨§©¨

¨§©הללוּ יּה :

ׁשמיםה ּׁשמי עניני  ב ' י ׁשנֹו – לה' ׁשמים ם  ְְִִִִֶַַַַַַָָָָ
מּמּנּו ּולמּטה ְְְִֶַַָָלמעלה

וגוֹ 'ה)מים  לה' טז)ׁש מים  שמות:(קטו  [זוהר ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌

רט.) ואמר,](דף אבּ א רבּ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
קטו)כּ תוּ ב והארץ (תהלים  לה' ׁש מים ה0מים ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

להתבּ וֹ נן, יׁש  הזּ ה בּ ּפ סוּ ק אדם. לבני  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָנתן
נתן  והארץ לה', ה0מים לוֹ מר: צרי # ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוכ#

ׁש מים ה0מים זּ ה מה אדם. אלּ אלבני  ? ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ויׁש  ׁש מים ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם להתבּ וֹ נן, י ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָכּ אן
מהם. למּט ה וארץ  למּט ה, ׁש מים  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים.
וכל  מהם. למּט ה וארץ  למעלה, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
כּ מ וֹ  כּ לּ ן והּת ח ּת וֹ נ וֹ ת העלי וֹ נוֹ ת ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהדּ רג וֹ ת
עשׂ ר הם למּט ה, ׁש מים בּ א לּ ה. אלּ ה  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶזה,

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  קד )יריעוֹ ת, ׁש מים(שם נוֹ טה ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אוֹ תם עשׂ ה ה וּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַכּ יריעה.
הארץ  את להנהיג ׁש בּ תוֹ כם הּמ חנוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְואת
הּת חּת וֹ נים, את מנהיג הּת ׁש יעי  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּת ח ּת וֹ נה .

ה וּ א העשׂ ירי העגלה. כּ עבוֹ תוֹ ת ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש ּס וֹ בבים
◌ָ◌ִ◌ָהעּק ר.

לחי ׁשּלֹו וה ּקרבה חי הּוא  הּמלְך ְְְִִֶֶֶַַַַָָּדוד
ִָָהעֹולמים

וג וֹ 'ֹלא  יּה  יהללוּ  יז)הּמ תים ח "א:(קטו , [זוהר ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌

ויגש רז :)פ ' ֹלא](דף אמר כּ # ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם
מ0וּ ם הּמ תים, ֹלא יּה . יהלל וּ  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים
כן, ֹלא  לחי וּ מת לחי. חי ל ׁש בּ ח ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש צּ רי#
נבר # ואנחנוּ  יּה , יהלל וּ  הּמ תים ֹלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
בּ צד  חלק  לנוּ  ואין חיּ ים, אנוּ  ׁש הרי ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָיּה ,

אמר, חזקיּ הוּ  כּ לל. לח)הּמ ות חי (ישעיה חי ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
לחי . מתקרב ׁש חי מ 0וּ ם כּ מוֹ ני , יוֹ ד # ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶהוּ א
לחי  ׁש לּ וֹ  והּק רבה חי, הוּ א הּמ ל# ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד
חי , הוּ א אליו ׁש נּ קרב וּ מי ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ למים ,
חיּ ים אֹלהיכם בּ ה' הדּ בקים וא ּת ם ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
בּ ן  יהוֹ ידע בּ ן וּ בניהוּ  וכתוּ ב  היּ וֹ ם, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌3כּ לּ כם 

מּק בצאל . ּפ עלים רב חי  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִאיׁש 
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יהו�אקטז יׁש מע כּ י ּת חנוּ ני:�אהבּת י קוֹ לי ליבאת אזנוֹ  הּט ה כּ י ¨©§¦¦¦§©§Ÿ̈¤¦©£¨¦¦¨¨§¦
אקרא: ויגוֹ ןג וּ בימי צרה מצאוּ ני ׁש אוֹ ל וּ מצרי מות חבלי אפפוּ ני §¨©¤§¨£¨¦¤§¥¨¤§¨¥§§¨¦¨¨§¨

יהו�ד אמצא: יהו��וּ בׁש ם אנּ ה נפׁש י:�אקרא חנּ וּ ןהמלּ טה ¤§¨§¥§Ÿ̈¤§¨¨¨§Ÿ̈©§¨©§¦©

ואֹלהינוּ �יהוֹ � יהוֹ �ומרחם:'וצדּ יק ּפ תאים דּ לּ וֹ תי�ׁש מר §¨§©¦¥¥§©¥Ÿ¥§¨¦§¨©¦

ׁש יע:ו יהוֹ  יהו�זלי כּ י למנוּ חיכי נפׁש י עליכי:�ׁש וּ בי חלּ צּת חגּ מל כּ י §¦§¦©¦©§¦¦§¨§¦¦§Ÿ̈¨©¨¨§¦¦¦©§¨
מדּ חי: רגלי את דּ מעה מן עיני את מּמ ות יהו�טנפׁש י לפני �אתהלּ � ©§¦¦¨¤¤¥¦¦¦§¨¤©§¦¦¤¦¤§©¥¦§¥§Ÿ̈

החיּ ים: מאד:יבּ ארצוֹ ת עניתי אני אדבּ ר כּ י כּ ליאהאמנּת י בחפזי אמרּת י אני §©§©©¦¤¡©§¦¦£©¥£¦¨¦¦§Ÿ£¦¨©§¦§¨§¦¨

כּ זב: ליהו�יבהאדם אׁש יב עלי:�מה ּת גמוּ לוֹ הי א)איגכּ ל ׁש וּ עוֹ ת י כּ וֹ ס ¨¨¨Ÿ¥¨¨¦©Ÿ̈¨©§¦¨¨§¤¨

משונה ממיתה ימות שלא 

ישמע כי א)אהבתי קטז]:(קטז, לפרק תהלים ולא[שימוש משונה ממיתה ימות לא תדיר האומרו
פתאומית. ממיתה

IIתהלים IIשימוש

ה ּנׁשמה היא  חביבה מּתחתּכּמה  הּנת ּונה ְְֲִִִַַַַַָָָָָ
מארצ ֹות ה ּקד ׁש מּמקֹום הּכב ֹוד ְְִִֵֵֶַַַָֹּכּסא 

ִַַהחּיים

וגוֹ 'אתה לּ   ה' ט)לפני  פ ':(קטז, חדש [זוהר ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

הנעלם  מדרש כ"ו:)נח, ּפ תח](דף ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַר בּ י
ה זּ ה, ה)בּ ּפ סוּ ק ה0מרים(שם מצאני ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌

את נשׂ אוּ  פצעוּ ני  הכּ וּ ני  בּ עיר ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַהּס בבים
חביבה כּ ּמ ה  החמוֹ ת. ׁש מרי מעלי  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְרדידי 
הכּ בוֹ ד , כּ ּס א מּת חת הנּ תוּ נה הנּ ׁש מה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִהיא
כּ מ וֹ  החיּ ים, מארצוֹ ת הּק דׁש , ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִמּמ ק וֹ ם

קטז)ׁש נּ אמר ה'(תהלים לפני אתה לּ # ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ארצוֹ ת דוד קראוֹ  ולּמ ה החיּ ים. ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ ארצ וֹ ת

ארצוֹ ת י ׁש  למעלה  וכי רבּ י החיּ ים, אמר  ? ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ׁש ל  דּ עת על  ו ֹלא מּמ ׁש , ארצוֹ ת ֹלא ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
רצּ וּ י  לׁש וֹ ן אלּ א דּ וד, א וֹ ת וֹ  אמר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲארצוֹ ת 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כ )הוּ א, אתכם.(יחזקאל ארצה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌
בּ מקוֹ ם ה' לפני אתהלּ # דּ וד, אמר ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,
חיּ ים, הנּ קראים  הצּ דּ יקים, תמיד  ירצוּ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
וּ מ ּמ קוֹ ם ׁש ּמ ה. ללכת וחפצם רצוֹ נם  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר 

הגּ וּ ף  על  להאיר  הנּ ׁש מה בּ אה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַהּק דׁש 
ולעבד  יׁש רה בּ דר# להוֹ ליכוֹ  כּ די ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָהאפל,
ולּט ל  למחר  לבא בּ וֹ ראוֹ , וּ רצוֹ ן ֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲעבוֹ דת וֹ 

◌ָ◌ְשׂ כר וֹ 

מּדה ּכנגד  מּדה ּדן ׁשהּקּב"ה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָמלּמד

וגוֹ 'מה  לה ' יב )א ׁש יב מדרש:(קטז, חדש [זוהר ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌

צט:)רות לחמוֹ תּה .](דף ער ּפ ה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַוּת 0ק
ׁש מּה  נקרא לּמ ה ׁש מּה . הרפה - ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָערּפ ה

לחמוֹ תּה ,ער ּפ ה ערף  ׁש החזירה על ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
וֹלא זנתה, מוֹ אב. לשׂ דה למקוֹ מּה  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוחזרה
והכּ ל  ּפ לׁש ּת ים. לארץ והלכה ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִקבּ לוּ ה ,
עצמּה  ׁש הפקירה כּ הריפ וֹ ת, בּ ּה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָדּ ׁש ים 
וכלּ ם בנים, ׁש 0ה מ זּ נ וּ ת וילדה ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלזנוּ ת.
ׁש ל  בּ נּה  בּ ן ׁש היה ואנׁש יו, דּ וד בּ יד ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָנפלוּ 

ׁש נּ אמר כא)ר וּ ת, אׁש ר(שם  בנב וי ׁש בּ י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌
בּ נב  אוֹ תם נתן  מי וכי  הרפה. ?בּ ילידי  ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֹ

בּ ארץ  היא, לירוּ ׁש לים  סמ וּ כה נב ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַוהֹלא
ּפ לׁש ּת ים בּ ארץ והוּ א כּ #י שׂ ראל, אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
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יהו� ליהו�ידאקרא:�וּ בׁש ם עּמ וֹ :�נדרי לכל נּ א נגדה אׁש לּ ם §¥§Ÿ̈¤§¨§¨©©Ÿ̈£©¥¤§¨¨§¨©

נב, עסקי  על ׁש בּ א מל ּמ ד  ּפ נחס, ר בּ י ֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
והּק דוֹ ׁש  הכּ הנים, עיר נב ענין ׁש גּ רם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
אפלּ וּ  הצּ דּ יקים עם מדקדּ ק הוּ א ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #
הוּ א: בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר ה7ערה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְכּ חוּ ט
חיּ י#, הכּ הנים , עיר  בּ נב  כּ # כּ ל גּ רמּת  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד,
וֹלא זרע#, על אוֹ  עצמ#, על יחוּ ל  הדּ ין ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַאוֹ 
כּ תוּ ב  ח יּ יא, רבּ י ׁש נה אחד. אלּ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִי0אר

כב ) א ו (שמואל לאחימל# אחד  בּ ן גוֹ '.ויּ ּמ לט ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
אביו  בּ ית מכּ ל לאחימל# נׁש אר ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
ׁש אוּ ל  מת זה עוֹ ן ועל לבדּ וֹ , אביתר  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָזוּ לתי 
מ יּ שׂ ראל , וּ רבבוֹ ת אלפים וכּמ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָוּ בניו,
לארץ  ׁש הל # כּ יון למוּ ת. דּ וד על  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונגזר
אמרה הרפה . אוֹ תוֹ  ראתה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְּפ לׁש ּת ים,
ה0עה בּ אוֹ תּה  אחי #. ׁש הרג זה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלבנּה :
עסקי  על מדּ וד  להנּ קם הדּ ין מ דּ ת זמן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִהגּ יע
וי ׁש בּ י  - מיּ ד להרגוֹ . יׁש בּ י את וזּמ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְֹנב,
י וֹ חנן, ר בּ י אמר נב . עסקי על ׁש בּ א ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְבנב,
יהיה זרעי  עוֹ לם, ׁש ל רבּ וֹ נוֹ  דּ וד: אמר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָכּ #
הדּ ין. את עלי מקבּ ל  והריני לפני #, ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָנכ וֹ ן

עצמ וֹ עשׂ המה  את והגרים  יׁש בּ י , נטל וֹ  ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
כּ בוֹ די . אין לוֹ : אמר  הּמ ּט ה. ועל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָעליו
בּ וֹ  ׁש יּ הרג הּס יף ושׂ ם בּ אויר, וּ זרקוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְנטלוֹ 

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  כא)דּ וד . ב  חגוּ ר(שמואל  והוּ א ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מיּ ד  דּ וד. את להכּ וֹ ת ו יּ אמר  חדׁש ה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶחרב
בּ אויר, ועמד המפרׁש , ׁש ם אבי ׁש י ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִהזכּ יר
הל; לירוּ ׁש לים. והל# נׁש מט, מיּ ד ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוסוּ סוֹ 
לרכּ ב  מהוּ  ואמר , ל ּס נהדרין וּ בא ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲאביׁש י 

הדּ חק  בּ ׁש עת מל# ׁש ל ס וּ סוֹ  ?על ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
אמר בּ אויר. עוֹ מד לדוד מצאוֹ  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוהּת ירוּ הוּ .

לוֹ , אמר  מּת פלּ ת#. ח זּ ר קטז)לוֹ , מה (תהלים ֲ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
עלי ּת גמוּ לוֹ הי כּ ל  לה' מקבּ לני אׁש יב ׁש כּ # . ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌

ׁש אפלּ וּ  הרמתי , ׁש מ וּ אל  ׁש ל דּ ינוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִמבּ ית

אל  אדם  ׁש ל צוּ ארוֹ  על מנּ חת חדּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌3◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶחרב
חזר מ יּ ד הרחמים. מן עצמ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִימנע
ׁש כּ תוּ ב  זרע וֹ , על הדּ ין וק בּ ל ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִמּת פ לּ תוֹ ,

כא) ב  ויּ #(שמואל  צרוּ יה בּ ן אביׁש י  לוֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עזר 
כּ תוּ ב  מה וגוֹ '. הּפ לׁש ּת י  יא)?את א  (שמואל ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ נ ּה  מת כּ י  ראתה אחזיהוּ  אם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַועתליה
כב )וּת קם , ב  הימים זרע (דברי  כּ ל את וּת אבּ ד ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

את וּת דבּ ר וכתוּ ב וּת א בּ ד, כּ ת וּ ב ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ מלכה.
וּת ד בּ ר מהוּ  כוּ '. זרע ׁש עתידין כּ ל  אמרה, ? ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

ו ּת ּק ח העוֹ לם. מן לאבד דּ וד ׁש ל ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַזרע וֹ 
כוּ '. יוֹ אׁש  את  כ וּ ', י וֹ רם הּמ ל # בּ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְיהוֹ ׁש בע

בּ ר ׁש הּק ד וֹ ׁש  כּ נגד מלּמ ד מדּ ה דּ ן הוּ א וּ # ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
גזרה ׁש נּ גזרה  ּפ י על אף זה, כּ ל  ועל  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמדּ ה.
כּ תוּ ב  זה על ה דּ ין, למדּ ת ר ׁש וּ ת ונּת ן ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְזוֹ 

י) מדּ ת(ישעיה עדין לעמד. בּ נב  היּ וֹ ם ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲֹ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ַע וֹ ד
מ לּ פני  דּ ין ותוֹ בעת עוֹ מדת בּ נב ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַהדּ ין
מדקדּ ק  בּ צ דּ יקים וּ מה  הוּ א. בּ רוּ # ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
אחת על  בּ ר ׁש עים - כּ # הוּ א בּ ר וּ # ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

וכּמ ה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

אף - עלים עׂשר ׁשל ׁשה ּבּה י ׁש ּׁשֹוׁשּנה ְִֵַַַָָָָָָֹמה 
מּדֹות עׂשרה ׁשלׁש י ׁש י ׂשראל  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָֹּבכנסת 

צדדיה מּכל  אֹות ּה ׁשּמּקיפֹות ְֲִִִֶֶַַָָָָרחמים

וג וֹ 'ּכ וֹ ס א 5א  יג)י ׁש וּ עוֹ ת [הקדמת:(קטז , ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

א .)הזוהר חזקיּ ה](דף  אלעזר )רבּ י  רבי  (נ"א ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כּ תוּ ב ב )ּפ תח, השירים בּ ין (שיר  כּ ׁש וֹ ׁש נּ ה ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

י שׂ ראל  כּ נסת  זוֹ  ה0וֹ ׁש נּ ה מי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַהח וֹ חים.
שושנה] ויש שושנה  שיש ה0וֹ ׁש נּ ה[משום מה .ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

אף  - ולבן אדם בּ ּה  י ׁש  החוֹ חים בּ ין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש היא
מה ורחמים. דּ ין בּ ּה  יׁש  ישׂ ראל ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
אף  - עלים עשׂ ר ׁש ֹלׁש ה בּ ּה  יׁש  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌0ַוֹ ׁש נּ ה
מדּ וֹ ת עשׂ רה  ׁש ֹלׁש  יׁש  י שׂ ראל  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִבּ כנסת 

IIתהלים IIזוהר 
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אף  צדדיה . מכּ ל אוֹ תּה  ׁש ּמ ּק יפוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
הוֹ ציא ׁש נּ זכּ ר, מ0עה כּ אן, ׁש ל ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים
כּ נסת את להּק יף תבוֹ ת עשׂ רה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְׁש ֹלׁש 
ּפ עם נזכּ ר כּ # ואחר א וֹ ת ּה . ול ׁש מר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
כּ די  אחרת בּ פעם נז כּ ר  ל ּמ ה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת.
את ׁש ּס וֹ בבים חזקים עלים חמ0ה ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְלהוֹ ציא
נקראים החמ0ה ואוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַה0וֹ ׁש נּ ה.

והם ועל [חמשים][חמשה]יׁש וּ ע וֹ ת, ׁש ערים. ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
כּ תוּ ב הּס וֹ ד  קטז)זה יׁש וּ עוֹ ת(תהלים כּ וֹ ס ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌

בּ רכה ׁש ל הכּ וֹ ס בּ רכה . ׁש ל כּ וֹ ס זוֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶא7א,
יוֹ תר, ו ֹלא אצבּ ע וֹ ת חמׁש  על להי וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְצריכה
עלים חמ0ה על ׁש יּ וֹ ׁש בת ׁש ה 0וֹ ׁש נּ ה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
אצבּ עוֹ ת. חמׁש  ׁש ל  בּ דגמא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲחזקים
בּ רכה. ׁש ל  כּ וֹ ס היא הזּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְוה0וֹ ׁש נּ ה
- ה0לי ׁש י "אֹלהים" עד ה0ני  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵמ"אֹלהים"
ׁש נּ ברא האוֹ ר  והלאה  מכּ אן ּת בוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָחמ ׁש 
בּ 0וֹ ׁש נּ ה ׁש נּ כנס ההוּ א בּ בּ רית ונכלל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונגנז

זו] עץ [ס "א  נקרא וזה זרע, בּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְוהוֹ ציא 
קיּ ם הזּ רע ואוֹ תוֹ  בוֹ . זרע וֹ  אׁש ר ּפ רי  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶֹעשׂ ה
הבּ רית ׁש דּ מוּ ת וּ כמוֹ  מּמ ׁש . הבּ רית ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ ת

ז וּ וּ גים וּ ׁש נים בּ אר בּ עים אותו]נזרע [של ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌
מפר ׁש  החקוּ ק  ה0ם נזרע כּ # הה וּ א , ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ רע
מעשׂ ה ׁש ל  אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אר בּ עים

◌ִ◌ֵ◌ְבראׁש ית.

זֹו ּבכֹוס ׁשהרי  אּׂשא  י ׁשּועֹות ׁשֹופעֹותּכֹוס ְְְֲֵֶֶָ
וה ּוא ׁשּלמעלה י ׁשּועֹות מא ֹותן ְְְְְֵֶַַָָָה ּברכ ֹות

אליו אֹותם וכֹונס  א ֹותם  ְֵֵֵָָָנֹוטל 

וג וֹ 'ּכ וֹ ס  א 5א יג)י ׁש וּ ע וֹ ת פ ':(קטז , ח "א [זוהר ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

רנ.)ויחי נתן ](דף ֹלא הזּ קן המנ וּ נא ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַרב
לבר#, אחר  לאדם בּ רכה  ׁש ל [שרצהכּ וֹ ס ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

אוֹ תוֹ לטל] ונטל הקדּ ים הוּ א [בימיןאלּ א ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אמרנוּ ובשמאל] והרי וּ מבר #. ידיו ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש ּת י 

בּ ימין אוֹ תוֹ  לּט ל  בשמאל]ׁש צּ רי# [ולא  ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌
בוֹ  התעוֹ ררוּ  ׁש כּ לּ ם גּ ב על ואף  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִוּ בשׂ מאל,
צרי# כּ # בּ רכה  ׁש ל כּ וֹ ס אבל הוּ א. יפה -ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ׁש כּ ת וּ ב קטז)כּ וֹ ס , א8א,(תהלים י ׁש וּ ע וֹ ת כּ וֹ ס ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
מא וֹ תן  הבּ רכוֹ ת ׁש וֹ פעוֹ ת ז וֹ  בּ כוֹ ס ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי
וכוֹ נס  אוֹ תם נוֹ טל  והוּ א  ׁש לּ מעלה , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְי ׁש וּ ע וֹ ת

אליו  נׁש מר אוֹ תם ו ׁש ם העליוֹ ן [להם], יין ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
אוֹ תוֹ  לבר # וּ צריכים כּ וֹ ס, בּ אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתכּ נּ ס

ׁש ה וּ א [ובשמאל]בּ ימין  וה יּ ין בשׂ מאל, וֹלא ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

ּכ אחד , ׁש יּ תּב רכוּ  הזּ את, ּב ּכ וֹ ס ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָּכ נוּ ס 

יהיה  ׁש ֹּלא ה)לחן  את לבר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌.◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְוּ צריכים

ה ּכ ל ויין, מלּ חם בּ א[אחד]ריק כּ אחד . ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ֹ
בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס נקראת ישׂ ראל כּ נסת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְראה,
ימין  צרי# בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס  ׁש היא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון

כּ וֹ ס [וצריך ]וּ שׂ מאל ואוֹ תּה  אוֹ תּה , ל ּט ל ְ◌ִֹ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌
להתמלּ א וּ צריכה  לשׂ מאל, ימין בּ ין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִנּת נת
העוֹ לם מן  ׁש יּ וֹ צא הּת וֹ רה יין בּ ׁש ביל ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַיין

בּ רכה, ׁש ל כּ וֹ ס ראה, וּ בא בּ זה[כאן]הבּ א . ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
בּ ּמ ערה, ׁש אנוּ  כּ אן עליוֹ נים דברים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתגּ לּ וּ 
הּק ד וֹ ׁש ה, הּמ רכּ בה סוֹ ד נתגּ לּ ה כּ אן  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵאוֹ מר 
בּ ימין  לקבּ ל ּה  צרי# בּ רכה ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶכּ וֹ ס
בּ רכה ׁש ל וכוֹ ס ודרוֹ ם, צפוֹ ן זה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִוּ בשׂ מאל,

מהם. בּ רכה נוֹ טל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ היה

האמּונה סֹוד ּברכה ׁשל  ְְֱֶָָָָּבכ ֹוס 

בּ רכהמי  ׁש ל כּ וֹ ס זוֹ זוֹ  ג )? מּט תוֹ (שיר  ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
צפוֹ ן  בּ ין  ׁש ּת נּ תן  ׁש צּ רי # ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ ׁש ֹלמה,
והגּ וּ ף  בּ ימין, להנּ יחּה  וצרי# ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְודרוֹ ם,
ׁש ל  כּ וֹ ס  בּ אוֹ תּה  וי ׁש גּ יח עּמ הם, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תּת ּק ן
מ0וּ ם בּ רכ וֹ ת, בּ ארבּ ע אוֹ תּה  לבר# ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה

יא)ׁש כּ ת וּ ב בּ ּה (דברים  אֹלהי# ה ' עיני  ּת מיד ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌
האמוּ נה נמ וגוֹ '. סוֹ ד  בּ רכה ׁש ל  בּ כ וֹ ס ,צא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌

מרכּ בה הרי וּ מערב, וּ מזרח ודרוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָצפוֹ ן

IIתהלים IIזוהר 
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כּ די  בּ לחם, וׁש לחן לוֹ . כּ רא וּ י ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְקדוֹ ׁש ה
לחם ויתבּ ר# ׁש לּ מּט ה לחם אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תבּ ר#
וי ּמ צא בּ ארנוּ . והרי  ענג, לחם  ויהיה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִֹעני,
צדדי  בּ ארבּ עת מתבּ רכת ישׂ ראל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ נסת

למעלה וּ למּט ה, למעלה [באותוהעוֹ לם, ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ברכה] של דּ וד לחם לחבּ ר בּ רכה, ׁש ל וכוֹ ס .ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

ׁש יּ תבּ ר # למּט ה, ויתבּ ר# בּ אב וֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
הצדדים , מכל שיתברך משום  בלחם [והשלחן

ברכה , של כוס  בסוד  למעלה ומלמטה מלמעלה 

למטה , ויתברך באבות  המלך דוד שיתחבר 

בארנו, והרי ענג , לחם ויהיה  עני לחם  שיתברך

מזוֹ ן ויתברך ] בוֹ  ׁש יּ ּמ צא  האדם, ׁש ל  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3ׁש לחנוֹ 
◌ִ◌ָּת מיד .

וסֹודֹותיה ּומנהגיה  ּברכה ׁשל  ּכֹוס  ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָסדר 

וגוֹ 'ּכ וֹ ס  א5א יג)יׁש וּ עוֹ ת פ ':(קטז, ח "ג  [זוהר ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

רמ"ד:)פנחס בּ רכה](דף  ׁש ל כּ וֹ ס - ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְׁש ליׁש י 
וּ ׁש טיפה. הדחה דברים : ע שׂ רה בוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת ּק נוּ 
ידיו. בּ ׁש ּת י מקבּ לוֹ  מלא. חי. ע ּט וּ ף. ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִעּט וּ ר .
מן  וּ מגבּ יהוֹ  בּ וֹ . עיניו ונוֹ תן בּ יּ מין. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְונוֹ תנוֹ 
לאנׁש י  בּ מּת נה וּ מׁש גּ ר וֹ  טפח. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּק רקע

כּ וֹ ס סוֹ ד , וּ בדר ; לג )ביתוֹ . מלא(דברים ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
וּ מ 0ם אֹלהי "ם, בּ גימטר יּ א כּ וֹ ס ה'. ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ רכּ ת
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כּ וֹ ס. - ׁש מ וֹ  על ׁש היא ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה,

קטז) א8א (תהלים  יׁש וּ עוֹ ת נקראכּ וֹ ס  מי  . ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
חמ ׁש יׁש וּ עוֹ ת כּ נגד ׁש הן אצבּ ע וֹ ת, חמׁש  ? ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

חיּ ים א ֹלהים ׁש ם ׁש הוּ א כּ וֹ ס, ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְספיר וֹ ת
ׁש ערים. לחמ0ים בּ הם מתּפ 0טת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הבּ ינה 
עשׂ רה ׁש ה וּ א  י ', בּ אוֹ ת עשׂ ר , ּפ עמים ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְה'
אֹלהים ׁש הוּ א בּ כוֹ ס , חכמים ׁש ּת ּק נוּ  ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדברים
וּ בארוּ , ה'. בּ חׁש בּ וֹ ן אוֹ תיּ וֹ ת  חמׁש  ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַחיּ ים,
הדחה וּ ׁש טיפה. הדחה ׁש צּ רי# ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְבּ כוֹ ס 
- הדּ בר  וס וֹ ד מבּ פנים. וּ ׁש טיפה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִמבּ חוּ ץ,

מכּ וֹ ס  ל נּ ׁש מה ׁש זּ כה מי  כּ בר וֹ . ּת וֹ כ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש יּ הא
וּ מ בּ ח וּ ץ. מבּ פנים טהוֹ רה נׁש מה להיוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶזה,

- הדּ בר טז)וסוֹ ד וקדּ ׁש וֹ .(ויקרא וטהר וֹ  ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌
כּ וֹ ס  וּ מה מבּ חוּ ץ. וּ קד0ה מבּ פנים, ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָטהרה
בּ לי  וּ מבּ חוּ ץ מבּ פנים וּ קד0ת וֹ  טהרתוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֵאין
טהרתּה  אין הנּ ׁש מה כּ # אף - ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַמים
תוֹ רה. בּ לי  וּ מ בּ חוּ ץ מבּ פנים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ְוּ קד0תּה 
ׁש אין  מי  גּ מליאל, רבּ ן אמר  זה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
בּ גלל  הּמ דרׁש . לבית י כּ נס ֹלא כּ ברוֹ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְּת וֹ כוֹ 

הח עץ  מצּ ד הוּ א מעץ ׁש אין אלּ א יּ ים, ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
ורע. טוֹ ב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַהדּ עת

ודר #עטוּ ר בּ תלמידים. מעּט רוֹ  ּפ ר ׁש וּ הוּ  - ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
מעּט ר וֹ  כּ וֹ ס, היא ה' - ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִסוֹ ד
ה'. על  עטרה  ׁש היא י ', בּ אוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ תלמידים
ׁש ה0כינה בּ גלל  ראׁש וֹ  לעטף צרי# - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִעּט וּ ף
הּמ ׁש נה, בּ עלי ּפ רׁש וּ הוּ  ׁש כּ # ראׁש וֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַעל
בּ גלּ וּ י  אּמ וֹ ת ד' לה לּ # חכם לתלמיד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאסוּ ר

מ0וּ ם ו)הראׁש , הארץ (ישעיה  כל מֹלא ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ׁש ם וּ בהזכּ רת בּ ברכה ׁש כּ ן כּ ל ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְכּ בוֹ ד וֹ .
הראׁש . בּ גלּ וּ י  להי וֹ ת ׁש אסוּ ר ֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ אוֹ ר, ׁש התעּט פה היא יהו"ה מן י ' ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש אוֹ ת

אויר. מחכים)ונעשׂ תה ישראל  ארץ של אויר (וזהו ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌
וזהוּ  בּ אויר, חכמה, ׁש היא י', ׁש אוֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
זהוּ  הע וֹ לם. את כּ ׁש בּ רא בּ וֹ  ׁש התעּט ף ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶאוֹ ר 

קד )ׁש כּ תוּ ב וזהוּ (תהלים כּ 7למה. אוֹ ר  עטה ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
א) וּ פר ׁש וּ הוּ (בראשית  אויר. יהי  - אוֹ ר ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְיהי 

כּ ל  ׁש נּ תהוּ ה בּ טרם הּת וֹ רה, סוֹ דוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי 
יהי  נאמר זה וּ מ0וּ ם ההויוֹ ת. נתהוּ וּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָדּ בר,

קדמ וֹ ן. מזּ מן ׁש היה אוֹ ר, ויהי -חיאוֹ ר  ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌
ׁש כינה - סוֹ ד ודר # החבית. מן חי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ הוּ 
מּמ ּט ה לּס פיר וֹ ת  ׁש מינית היא ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶעלי וֹ נה
ונאמר ח', אוֹ ת נקראת זה וּ מ0וּ ם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

כד )בּ ּה  וזהוּ (משלי  בּ ית. י בּ נה בּ חכמה ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�טו בּ עיני לחסידיו:�יקר יהו�טזהּמ ותה עבדּ %�אנּ ה אני כּ י ¨¨§¥¥§Ÿ̈©¨§¨©£¦¨¨¨§Ÿ̈¦£¦©§¤
למוֹ סרי: ּפ ּת חּת  אמת% בּ ן עבדּ % יהו�יזאני וּ בׁש ם ּת וֹ דה זבח אזבּ ח �ל% £¦©§§¤£¨¤¦©§¨§¥¨§¤§©¤©¨§¥§Ÿ̈

ליהו�יחאקרא: עּמ וֹ :�נדרי לכל נּ א נגדה בּ יתיטאׁש לּ ם בּ חצרוֹ ת ¤§¨§¨©©Ÿ̈£©¥¤§¨¨§¨©§©§¥

הללוּ יּה :�יהו� ׁש לם ירוּ  בּ תוֹ ככי §Ÿ̈§¥¦§¨¨¦©§¨

חיּ ים, ׁש היא וּ מ0וּ ם בּ י"ת. ח ' ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָחבית:
ג )ׁש כּ תוּ ב ל ּמ חזיקים(משלי  היא חיּ ים עץ  ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

ׁש ל  יינּה  וזהוּ  חי. הוּ א מ0ם היּ ין ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָבּ ּה ,
ועוֹ ד , חי. נקרא בּ ּה  ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָּת וֹ רה.
יׁש  יין החבית. מן חי  ׁש הוּ א חי, ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַצדּ יק
גּ ימטר יּ א יין ואדם. לבן. - גונים ׁש ני ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 
גונים ׁש ני  וּ כנגד ע "ב. הרי ּפ נים . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
ׁש בּ ת, ׁש ל וׁש מוֹ ר זכוֹ ר הוּ א היּ ין, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
הרי  - ויכלּ "וּ  קדּ וּ ׁש  ׁש ל  ּת בוֹ ת ◌ֵ◌ֲ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוׁש בעים

ע"ב.

כּ וֹ סמלא ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  לג )- מלא(דברים ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
מיּ ינ ּה  מלא ׁש הוּ א ואף ה '. ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבּ ר כּ ת
כּ מ וֹ  ׁש לם, להיוֹ ת צרי# כּ # אדם ּת וֹ רה. ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל

כה)ׁש נּ אמר  גּ בר(בראשית - ּת ם ׁש לם,איׁש  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
לג )כּ מוֹ  צרי#(שם  כּ # ׁש לם. יעקב ויּ בא ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌

ּפ גם, בּ ּה  יהיה וֹלא ׁש למה, נׁש מה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
כא)ׁש נּ אמר  מ וּ ם(איש )ׁש כּ ל(ויקרא בּ וֹ  אׁש ר ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

- י"ּה  עם  אלּ ם אוֹ תיּ וֹ ת כּ # אף יקרב. ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹלא
כּ וֹ ס. כּ חׁש בּ וֹ ן אֹלהים, י "ה)ה וּ א ה וּ א(שם ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

מלא. ותמצא א לּ ם אוֹ תיּ וֹ ת  והפ# ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָמלא,
והינוּ מתי  י"ּה . אוֹ תיּ וֹ ת  ׁש ם יׁש  כּ אׁש ר  ? ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌

יז) חׁש בּ וֹ נוֹ (שמות אדנ"י  י"ּה . כּ ס על יד  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִכּ י 
מ0ניהם, מלא האמצעי  הע ּמ וּ ד ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָו"ה.

ׁש ם ׁש הוּ א אדם, עליו ׁש וֹ רה זה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
ידיומפר ׁש . בּ ׁש ּת י  הּת וֹ רהמק בּ לוֹ  כּ מוֹ  - ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בּ ל וּ ח דּ בּ ר וֹ ת חמ0ה לוּ חוֹ ת, בּ ׁש ני  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היתה
ימין, יד  ׁש ל  אצבּ עוֹ ת חמׁש  כּ נגד  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
ׁש ל  אצבּ עוֹ ת חמׁש  כּ נגד ׁש ני  בּ ל וּ ח ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוחמ0ה
ימין. בּ יד כּ לוֹ מר בימין, ונּת נוּ  שׂ מאל. ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ַיד
וֹלא בּ יד וֹ , אבנים ל וּ חוֹ ת ׁש ני  זה, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם

הּפ סוּ ק, ׁש ּמ עיד וזהוּ  לג )בידיו. (דברים ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌
- בּ וֹ  עיניו ונוֹ תן למ וֹ . דּ ת אׁש  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִמימינוֹ 
י שׂ ראל , ארץ כּ נגד הוּ א זה ׁש כּ וֹ ס ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

בּ ּה  יא)ׁש נּ אמר אֹלהי#(דברים ה' עיני  ּת מיד ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌
ׁש בעים הם מעלה  ׁש ל  ועינים  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָבּ ּה .
עינים ׁש ּת י  ואהרן. מׁש ה ועליהם ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַסנהדרין,
שׂ מאל . עין ואחת ימין , עין  אחת ֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶעלי וֹ נוֹ ת.
נוֹ תן  ׁש ל סוֹ ד וזהוּ  "בּ יּ ין". כּ מנין ע "ב , ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְוהם

עינוֹ . טפחבּ כּ וֹ ס הּק רקע מן -וּ מגבּ יהוֹ  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
להעלוֹ ת צרי # כּ וֹ ס, היא ה' ׁש אוֹ ת ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
נפּת חת ׁש בּ וֹ  טפח, ׁש היא י ', בּ אוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תּה 
לאנׁש י  וּ מ ׁש גּ רוֹ  אצבּ עוֹ ת. בּ חמׁש  ה' ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְאוֹ ת
אׁש ּת וֹ , ׁש ּת תבּ ר# מ0וּ ם - בּ מּת נה ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵביתוֹ 

בּ ּה  ׁש נּ אמר נפ ׁש , יא)ׁש היא  נפׁש נוּ (במדבר  ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
זהוּ  ּפ רוֹ ת. וע וֹ שׂ ה וּ מתבּ רכת כּ ל . אין ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְיבׁש ה 

א)ׁש כּ תוּ ב  דּ ׁש א.(בראשית הארץ  ּת דׁש א ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקיז את האּמ ים:�הללוּ  כּ ל ׁש בּ חוּ הוּ  גּ וֹ ים עלינוּ בכּ ל גבר כּ י ©§¤§Ÿ̈¨¦©§¨¨ª¦¦¨©¨¥
יהו� ואמת הללוּ יּה :לעוֹ �חסדּ וֹ  לם ©§¤¡¤§Ÿ̈§¨©§¨

חינם שהלשינוהו למי 

גוים כל ה' את א)הללו קיז]:(קיז , לפרק תהלים כלום.[שימוש עשה  ולא עליו  שהלשינו  למי 

IIתהלים IIשימוש

ּכ ל הלל וּ  ׁש ּב ח וּ הוּ  גּ וֹ ים  ּכ ל יהוה את ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

א)האּמ ים  פ ':(קיז, שמות  ספר [זוהר ָ◌.◌ִ◌

קנ"ב:)תרומה  ׁש אמר](דף זה יצחק , רבּ י ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
וּ כׁש היא דין, כּ ּס א היא ׁש ּת כלת ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵמוֹ רנוּ 
דּ יני  לד וּ ן כּ ּס א היא אזי הזּ ה, בּ גּ ון ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶעוֹ מדת

בּ רחמים היא מתי  ל וֹ ,נפׁש וֹ ת . אמר ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌
עם זה ּפ ניהם מחזירים ׁש הכּ רוּ בים ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ׁש אוֹ תם כּ יון  בּ פנים. ּפ נים וּ מסתכּ לים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה

ּפ נים מסּת כּ לים כּ ל כּ רוּ בים אז בּ פנים, ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
לגון  ּת כלת גּ ון וּ מתהּפ # מתּת ּק נים, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ונים

זהב לגון ירק גּ ון מתהּפ # ולכן (לבן)אחר. . ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וכן  לרחמים, מ דּ ין מתהּפ # הגּ ונים  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ הּפ וּ #
כּ מ וֹ  הגּ ונים. בּ הּפ וּ # והכּ ל לדין, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵמרחמים
בּ ר וּ # לּק דוֹ ׁש  ּת ּק וּ ניהם י שׂ ראל  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ סדּ רים
ולכן  מסּת דּ ר. וכ# עוֹ מד  הכּ ל כּ # ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ָהוּ א,

מט )כּ ת וּ ב אתּפ אר,(ישעיה בּ # א ׁש ר  י שׂ ראל ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש ל  היּ פי בּ זה, זה ׁש כּ לוּ לים גּ ונים ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם
רבּ י  וגוֹ '. ׁש ּט ים עצי  ׁש לחן ועשׂ ית ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌3כּ לּ ם.

ּפ תח, ח)יצחק וּ ברכ ּת (דברים ושׂ בעּת  ואכל ּת  ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הם צדּ יקים  כּ ּמ ה וגוֹ '. אֹלהי; ה' ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶאת
בהם התר צּ ה  הוּ א בּ רוּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
י שׂ ראל  וּ בׁש ביל העּמ ים , מכּ ל אליו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוקרבם
ואלמלא העוֹ לם, לכל ו0בע מזוֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָנתן
מזוֹ ן  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  נתן ֹלא - ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

◌ָ◌ָלעוֹ לם

חס דּ וֹ ּכ י עלינוּ  ב )וגו'גבר  שמות:(קיז, [זוהר ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

תרומה  קנ"ז .)פ ' תורה](דף י וֹ סי זוהר רבּ י ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
ח)ואמר, את(דברים וּ ברכּת  ושׂ בעּת  ואכל ּת  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

ל#. נתן אׁש ר בה ה הארץ על  אֹלהי# ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱה'
לארץ  בּ חוּ ץ  מברכים, י שׂ ראל  בּ ארץ ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִאם

צרי# ֹלא  זה בּ גון ׁש הרי לנוּ , אלּ א,מנּ ין ? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
העוֹ לם, את הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש בּ רא
אחד , לצד  הוּ א היּ 0וּ ב  הארץ. את ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִחלּ ק
היּ 0וּ ב  את חלּ ק אחר. לצד  היא ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוהחרבה
וּ מי  אחת, נקדּ ה סביב הע וֹ לם את  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְוהּק יף 

הּק דוֹ ׁש ההיא הארץ הּק ד וֹ ׁש ה. הארץ ? ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌
הארץ  וּ באמצע העוֹ לם , מרכּ ז ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִהיא
ירוּ ׁש לים אמצע  ירוּ ׁש לים. היא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה
וכל  הּט וּ ב וכל הּק ד ׁש ים. קד ׁש  בּ ית ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵהוּ א
מלמעלה, לׁש ם יוֹ רד היּ 0וּ ב  כּ ל ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ז וֹ ן
מ0ם. נזּ וֹ ן ׁש ֹּלא היּ 0וּ ב בּ כל מקוֹ ם ל# ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְואין

חרב ח לּ ק מקוֹ ם נמצא ו ֹלא החרבה, את ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
לאוֹ תוֹ  ּפ רט העוֹ לם בּ כל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָק ׁש ה
ותקּפ וֹ  כּ חוֹ  י שׂ ראל ׁש 0בר וּ  ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמדבּ ר,

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ׁש נה, ח)ארבּ עים (דברים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
והנּ וֹ רא. הגּ דל  בּ ּמ דבּ ר בּ אוֹ תוֹ הּמ וֹ ליכ# ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌

הלכוּ  כּ רחוֹ  וּ בעל האחר , הצּ ד ׁש וֹ לט ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמדבּ ר
ׁש נים. אר בּ עים כחוֹ  וׁש ברוּ  ישׂ ראל ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָעליו
בּ אוֹ תם צדּ יקים נמצא וּ  ישׂ ראל ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְואם
הצּ ד  א וֹ ת וֹ  מעבר היה ׁש נים, ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ עים
הּק דוֹ ׁש  את וּ מ 0הר גּ יזוּ  העוֹ לם. מן ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר
אוֹ תוֹ  התחזק ּפ עמים, אוֹ תן כּ ל הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ #

IIתהלים IIזוהר 
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ואם ר ׁש וּ תוֹ . ּת חת כ לּ ם ונפלוּ  האחר, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהצּ ד
העוֹ לם בּ ני כּ ל  על ׁש עלה מׁש ה והרי  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַֹּת אמר,

ׁש ם מת הנּ אמן אי# מׁש ה ׁש הרי כּ #, ֹלא  - ? ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
זּ ה מה העברים. בּ הר אלּ א בּ רׁש וּ תוֹ  היה ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹלא

ׁש לּ יטיםהעברים עליו ׁש נּ חלקוּ  מח ֹלקת. ? ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
ממ נּ ה בּ ידי  נמסר  וֹלא ׁש לּ מעלה, ◌ֶ◌3◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
מ ׁש ה ׁש בּ א עד  כּ #, ונ ׁש אר  אחר, ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְוׁש לּ יט
וֹלא ׁש ם, ונקבּ ר עליו , וׁש לט הנּ אמן  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהעבד
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  רק  - בּ קבוּ רתוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתעּס ק

ׁש כּ תוּ ב לד )לבדּ וֹ , בגּ י .(שם את וֹ  ו יּ קבּ ר ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ַ◌
מי  אתוֹ , בּ דר #ו יּ קבּ ר בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב אוֹ תוֹ  ? ַ◌ִ◌ְ◌ִֹֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

כד )נסּת ר כתוּ ב (שמות  וֹלא אמר , מׁש ה ואל ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מי  כתוּ ב וֹלא מׁש ה, אל ויּ קרא הוּ א. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמי
מי  כתוּ ב  וֹלא  אתוֹ , ויּ קבּ ר  כּ אן אף ◌ִ◌ָ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַהוּ א.
ה וּ א ידוּ ע  זה  מקוֹ ם ודּ אי אלּ א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶהוּ א,
- עליו ׁש לט ֹלא הר בּ אוֹ תוֹ  ולכן  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלחברים.
וּ בׁש ביל  ׁש ם. נקבּ ר והוּ א לבדּ וֹ , מׁש ה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַרק 
העוֹ לם ׁש ל  האחרים הדּ וֹ רוֹ ת לכל ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְלהוֹ דיע
הר וֹ עה אוֹ תוֹ  יקוּ מוּ , מדבּ ר מתי ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תם
כּ לּ ם להיוֹ ת בתוֹ כם, הׁש רה  ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ הם

הבּ א. לעוֹ לם העמידה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ התעוֹ ררוּ ת

ה וּ אואם  מדבּ ר ׁש אוֹ תוֹ  כּ # אם ּת אמר , ְ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
צוּ ה אי# האחר, הצּ ד  וכח  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶֹּת קף 
לׁש לח וֹ  שׂ עיר אוֹ תוֹ  על הוּ א בּ ר וּ # ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

עזאזל  ׁש נּ קרא אחר להםלהר  היה ? ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
י שׂ ראל  בוֹ  ׁש הלכוּ  הר לאוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְלׁש לחוֹ 
י שׂ ראל  בוֹ  הלכוּ  ׁש הרי  כּ יון אלּ א, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ דבּ ר.
ותקּפ וֹ  ּת ק ּפ וֹ . נׁש בּ ר  הרי  ׁש נים, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאר בּ עים

ׁש ם איׁש  בּ וֹ  עבר ׁש ֹּלא בּ מקוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתח זּ ק 
ׁש ל  דּ יּ וּ רם היה הרי  הר  וּ באוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים,

ׁש נים. ארבּ עים ׁש ם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

סלע אבל הוּ א מקוֹ ם אוֹ תוֹ  הזּ ה, בּ 7עיר ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
סלע, אוֹ תוֹ  עמק  ותחת עליוֹ ן, ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָחזק

ֹלא לשם)ׁש אי ׁש  להכנס יכול ׁש ם,(אינו נכנס ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש יּ עבר כּ די טרּפ וֹ , לאכל יוֹ תר ׁש וֹ לט  ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֵהוּ א
מקטרג להם יּמ צא  וֹלא ישׂ ראל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵמעל
האמ וּ נה ס וֹ ד ׁש ל  ׁש לטוֹ נוֹ  בּ יּ 0וּ ב. ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם 

הנּ ק  מר כּ ז  כּ לּת וֹ # ׁש ל  הארץ (העולם)דּ ה ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
גּ ב  על  ואף הּק דׁש ים. קדׁש  בּ בית ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה
כּ ל  נזּ וֹ ן בּ זכוּ ת וֹ  בק יּ וּ ם, אינוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש עכׁש ו
לכּ ל  מ0ם יוֹ צאים וס ּפ וּ ק וּ מזוֹ ן ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
גּ ב  על אף ולכן, היּ 0וּ ב. צד  ׁש ל מקוֹ ם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 
עם הּק ד וֹ ׁש ה, לארץ מחוּ ץ  עכ ׁש ו ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
מזוֹ ן  נמצא הארץ וּ זכ וּ ת מכּ ח זה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ָכּ ל

כּ תוּ ב זה ועל העוֹ לם. לכל ח)וסּפ וּ ק (דברים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
הּט בה הארץ על אֹלהי# ה' את ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵוּ ברכּת 
ׁש הרי  ודּ אי, הּט בה הארץ על ל#. נתן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
מי  לעוֹ לם. וס ּפ וּ ק מזוֹ ן נמצא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש בילּה 
בּ אוֹ תם וּ מתע נּ ג ׁש לחנוֹ  על  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעדּ ן
קד0ת על ולדאג להזכּ יר  לוֹ  יׁש  ◌ַ◌3◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמאכלים,
ׁש חרב. הּמ ל# היכל  ועל הּק דוֹ ׁש ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
על  מתעצּ ב ׁש הוּ א עצב אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִוּ בׁש ביל
ׁש ם, ׁש ל וּ מׁש ּת ה שׂ מחה בּ אוֹ תּה  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3ׁש לחנוֹ 
בּ נה כּ אלּ וּ  עליו חוֹ ׁש ב הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ ית חרבוֹ ת כּ ל את וּ בנה בּ יתוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶאת

חלקוֹ  אׁש רי !הּמ קדּ ׁש . ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌
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ליהו�אקיח חסדּ וֹ :�הוֹ דוּ  לעוֹ לם כּ י טוֹ ב ישׂ ראלבכּ י נא יאמר ©Ÿ̈¦¦§¨©§Ÿ©¨¦§¨¥

חסדּ וֹ : לעוֹ לם חסדּ וֹ :ג כּ י לעוֹ לם כּ י אהרן בית נא נאד יאמרוּ  יאמרוּ  ¦§¨©§Ÿ§¨¥©£Ÿ¦§¨©§Ÿ§¨

יהו� חסדּ וֹ :�יראי לעוֹ לם יּה :הכּ י בּמ רחב ענני יּ ּה  קראתי הּמ צר מן ¦§¥§Ÿ̈¦§¨©§¦©¥©¨¨¦¨¨¨¦©¤§¨¨

לאפיקורוס תשובה  ליתן

טוב כי לה' א)הודו קיח]:(קיח, לפרק תהלים לאפיקורוס .[שימוש תשובה  להשיב

IIתהלים IIשימוש

ׁשמֹות ׁשּׁשה ּכאן ּדוד אמר ּתּקּונין ְִִִִִֵַָָָָָּתׁשעה
אדם ּבבני  וג' ְְְִִֵָָקדֹוׁשים

וג וֹ 'מן  יּה  קראתי ה)ה ּמ צר ח"ג:(קיח, [זוהר ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌

נשא  קל"ט:)פ' לרבּ י ](דף ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאמר 
בּ רי קוּ ם בּ ריּה , סלסל (קדישא)אלעזר , ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

דּ דיקנא דמלכא)ּת ּק וּ נא בּ תּק וּ נוֹ י (נ"א קדּ י ׁש א, ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ע "ב )אלּ ין. קל"ט ּפ תח(דף אלעזר , רבּ י קם ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌

קיח)ואמר , ענני (תהלים יּה  קראתי הּמ צר מן ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ּת נא, בּ נדיבים. מבּ טוֹ ח עד וגוֹ '. י ּה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַבמרחב
ּת ּק וּ נין  להני דּ א. דּ בדּ יקנא ּת ּק וּ נין ט' ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהכא
לׁש אר לנצחא בּ גין מל כּ א, דּ וד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִאצטרי #
דּ אמר כּ יון חזי, ּת א עּמ ין. ול ׁש אר  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמלכין,
סבבוּ ני  גּ וֹ ים כּ ל אמר  לבתר  ּת ּק וּ נין, ט ' ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָהני
ּת ּק וּ נין  הני  אמר, אמילם. כּ י יי  ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם
דּ כל  מ0וּ ם אצטריכנא. למאי  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַדּ אמינא,
ט' דּ א, דּ דיקנא וּ בתּק וּ נא סבבוּ ני . ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִגּ וֹ ים

עלמא,ּת ּק וּ נין , מן אשצינוּ ן יי, ׁש ם דּ אינּ וּ ן  ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ותנא אמילם. כּ י  יי  בּ ׁש ם דכתיב  הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲהדא
אמר ּת ּק וּ נין ּת ׁש עה דּ ספרא, ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ צניעוּ תא
קדּ י ׁש א. בּ ׁש מא  אי נּ וּ ן ׁש יתא הכא, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד,
ּת ימא ואי  אדם. וּ תלת הווֹ , ׁש מהן ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ׁש ית 
בּ כלל  נדיבים דּ הא  הווֹ , ּת לתא אי נּ וּ ן. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְּת רין

הווֹ . ◌ֲ◌ָ◌ָאדם

הּמ צרּת נא מן דּ כּת יב: ׁש מהן, ׁש יתא ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
י ּה , במרחב ענני חד. יּה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָקראתי

בּ ע וֹ זרי , לי יי ּת לת. אירא, ֹלא לי יי ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְּת רין.
טוֹ ב  חמ0ה. בּ יי, לחס וֹ ת טוֹ ב ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע .
יי  דּ כּת יב: ּת לת, אדם  ׁש יתא. בּ יי , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלחסוֹ ת
טוֹ ב  חד. אדם, לי  יעשׂ ה מה אירא ֹלא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִלי
טוֹ ב  ּת רי. בּ אדם, מבּ טוֹ ח בּ יי ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלחסוֹ ת
וּת א ּת לת. בּ נדיבים , מבּ טוֹ ח בּ יי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַלחסוֹ ת
אדם דּ אד כּ ר  אתר  דּ בכל  דּ מלּ ה, רזא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲחזי
דּ הכי  קדּ יׁש א. בּ ׁש מא אלּ א אד כּ ר  לא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהכא,

אקרי דּ לא מ0וּ ם אלּ א(הוה)אתחזי. אדם , ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש מא לי ּה . אתחזי  וּ מאי לי ּה . דּ אתחזי  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ מה

דּ כ ּת יב, ב )קדּ י ׁש א. אֹלהים(בראשית יי ויּ יצר ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌
אֹלהים. יי דּ הוּ א מלא, בּ ׁש ם האדם, ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת
אד כּ ר לא הכא כּ # וּ בגין ליּה  דּ אתחזי  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְכּ מה
מן  כּ תיב ותנא, קדּ י ׁש א. בּ ׁש מא אלּ א  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאדם
זמני  ּת רי  יּה , במרחב  ענני  יּה  קראתי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַהּמ צר 
דּ שׂ ערי  עלעוֹ י, ּת רי לקביל י "ּה , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ָי"ּה 
אתמ0כאן  דּ שׂ ערי  וּ מדחמא בּ הוּ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִאתאחדן
לי  יי  אירא. ֹלא לי יי ואמר  ׁש ארי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְותליין,
דּ ה וּ א בּ ׁש מא חסר . דּ לא בּ ׁש מא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְבּ עוֹ זרי.
וּ מה אדם. אד כּ ר דּ א, וּ בׁש מא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַקדּ י ׁש א.
דּ תנא הוּ א. הכי  אדם, לי יּ עשׂ ה מה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדּ אמר 
כּ ד  דּ מלכּ א , קדּ יׁש ין כּ תרין אינּ וּ ן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָכּ ל
דּ יּ וּ קנא אדם. אתקרוּ ן בּ תּק וּ נוֹ י . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִאתּת קנן
אתקרי  בּ הוּ , דּ מׁש לפא וּ מה כּ לּ א. ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְדּ כליל
אתקרי  דּ ביּה , וּ מה וּת ערא קדּ יׁש א. ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְׁש מא
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אדם:�יהו�ו לי יּ עשׂ ה מה אירא ֹלא ואני�יהו�זלי בּ עזרי לי §Ÿ̈¦¦¨©©£¤¦¨¨§Ÿ̈¦§Ÿ§¨©£¦

וּ מה דּ ּת ערא, בּ כללא אדם ואתקרי  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְידו "ד,
◌ֵ◌ְדּ בי ּה .

הכא,ואלּ ין  דּ וד דּ אמר  ּת ּק וּ נין  ּת ׁש עה  ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌
דּ אחיד  דּ מאן בּ גין שׂ נא וֹ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלאכנעא
ע לּ אה, בּ יקיר וּ  ליּה  ואוֹ קיר דּ מלכּ א, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִדּ יקנא
עביד  מל כּ א מלכּ א. מן דּ בעי מה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
גּ וּ פא. ולא דּ יקנא, טעמא מאי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְבּ גיני ּה .
לא ודיקנא דּ יקנא , בּ תר אזיל גּ וּ פא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

גּ וּ פא. בּ תר מתערא(ס"אאזיל דאשתליף ומה  ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
יהו"ה אתקרי  דביה ומה  תערא קדישא , שמא אתקרי 

דביה) ומה  תערא בכלא אדם  עד אתקרי ודיקנא מן (ול "ג 

חד וגופא) חוּ ׁש בּ נא, האי אתי גּ ווני ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִוּ בתרי 
חד . יּ ּה , קראתי הּמ צר מן ּת רין: ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ דקאמרן.
אירא, ֹלא לי ה' ּת רי . יּה , במרחב ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָענני 
לי  ה' ארבּ ע. אדם, לי  יּ עשׂ ה  מה ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְּת לת.
ׁש יתא. בּ שוֹ נאי , אראה ואני חמׁש . ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְבּ עוֹ זרי,
בּ אדם, מבּ טוֹ ח ׁש בעה. בּ ה', לחסוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַטוֹ ב
בּ נדיבים, מבּ טוֹ ח בּ יי לחסוֹ ת  טוֹ ב ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְּת מנייא.

טוב ּת ׁש עה. ז. באדם . מבטוח  בה', לחסות  טוב  (ס"א ִ◌ְ◌ָ◌
בנדיבים) מבטוח  ח. בה'. לחסות

אלּ אמן  מיירי קא מאי יּ "ּה , קראתי הּמ צר  ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ּת ּק וּ נא על הכא, דּ אמר  מה כּ ל ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָדּ וד,

קאמר. דּ א אמר )דּ דיקנא יהודה הּמ צר(רבי  מן ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
דּ יקנא דּ ׁש ארי  מאתר  יּה , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָקראתי 
מּק ּמ י  דּ חיק, אתר דּ הוּ א ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלאתּפ ׁש טא,
שׂ ערי  ּת חוֹ ת מעי לּ א, דּ אוּ דנין ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִּפ תחא
זמני . ּת רי  י"ה י "ּה  אמר כּ # וּ בגין ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְדּ ריׁש א.

ובתר )וּ באתר ונחית(ס"א  דּ יקנא, דּ אתּפ ׁש ט ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ֹלא לי  יי  אמר  לאתּפ ׁש טא, וׁש ארי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵמא וּ דנוֹ י ,

דּ חיל  דּ לא אתר  דּ הוּ א דחיק)אירא, וכל (ס"א ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וכוּ ', אצטרי # אתפשטותאהאי  ועל אתקרי  (אדם  ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌

אצטריך ) מלכין האי  ּת חוֹ תיּה  לאכנע  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָדּ וד
דּ א. דּ דיקנא יקרא בּ גין  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְועּמ ין,

ׁשּנפלּו ועזריה מי ׁשאל  חנניה רא ּו ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָמה 
את ה ּפיל ּו ה ּצפר ּדעים אמר ּו אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָלאׁש?
ּבמאמרֹו למצרים  להרע ּכדי  ּבאׁש ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּגּופם
אחת על  אנחנּו - הּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ְֲֶַַַַַָָׁשל 

רּבֹוננּו ּכב ֹוד ּבׁשביל וכ ּמה ְְְִִִֵַַָָּכּמה 

וגוֹ 'ה ' אירא ֹלא ו )לי מדרש:(קיח , חדש [זוהר ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌

צ "ג :)רות  ׁש כּ פתוּ ](דף בּ ׁש עה רבּ י , ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אוֹ תם ׁש יּ ּפ יל וּ  ועזריה מיׁש אל  חנניה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶאת
אמר חנניה ה יּ וֹ קדת, האׁש  כּ ב ׁש ן ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלתוֹ #

קיח) לי (תהלים יּ ע שׂ ה מה אירא ֹלא לי ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִה'
אמר  מיׁש אל ל )אדם. ּת ירא(ירמיה אל ואּת ה ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

אני  אּת # כּ י  י שׂ ראל ּת חת ואל  יעקב ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַעבדּ י 
וגוֹ '. ישׂ ראל ׁש מע אמר, עזריה ה'. ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌3◌ְנאם

הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  מד )אמר יאמר(ישעיה  זה ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌
א ֹלאלה' לי ה' ׁש אמר חנניה, זה - ני ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌

מיׁש אל , זה - יעקב בׁש ם יקרא וזה  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִאירא.
וּ בׁש ם יעקב. עב דּ י ּת ירא אל ואּת ה ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 
ׁש מע  ׁש אמר עזריה , זה - יכנּ ה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ע ּת ה וֹלא יעקב יבוֹ ׁש  עּת ה ֹלא וכ וּ '. ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

עּמ הם דניּ אל  היה ֹלא ול ּמ ה  יחורוּ . ?ּפ ניו ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בּ לטׁש אצּ ר, נקרא אני אמר, דניּ אל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

ׁש נּ אמר  ׁש לּ וֹ , האליל ד )כּ ׁש ם (דניאל ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וכתוּ ב כוּ ', אלהי כּ ׁש ם ב )בּ לטׁש אצּ ר (שם  ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ֱ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ּפ ניו  על  נפל נב וּ כדנצּ ר  הּמ ל# ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָאז
ה וּ א בּ ר וּ # והּק ד וֹ ׁש  לדניּ אל . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהׁש ּת חוה
הל# בּ אׁש . ּת שׂ רפ וּ ן אֹלהיהם ּפ סילי ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאמר,

עּמ הם . היה מי ׁש אלו ֹלא חנניה ראוּ  מה ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
אמר וּ , אלּ א  לאׁש ? ׁש נּ פלוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַועזריה

IIתהלים IIזוהר 
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כּ די בּ אׁש  גּ וּ פם את הּפ יל וּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַהצּ פרדּ עים
בּ רוּ ! הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל בּ מאמר וֹ  למצרים, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלהרע
בּ ׁש ביל וכּמ ה כּ ּמ ה אחת על אנחנוּ  - ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲהוּ א

רבּ וֹ ננוּ . ◌ֵ◌ִ◌ְכּ בוֹ ד 

יתעֹוררּו הּזמן אֹותֹו ּכׁשּיּגיע אמר... ְְְְֲִִֶַַַַַַָֹיעקב 
העֹולם ויתק ּים  הּצדדים מּכל הּברכ ֹות ְְְְִִִֵַַַָָָָָָא ֹותן

ּכרא ּוי ק ּיּומֹו ִַָָעל 

וג וֹ 'ּכ ל  סבבוּ ני  י)גּ וֹ ים פ ':(קיח, ח "א  [זוהר ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

קמו.)תולדות  בּ רכוֹ ת](דף כּ ּמ ה ראה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
בּ אוֹ תּה  אביו ׁש ל אחת יעקב : ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִהתבּ ר #
הבּ רכ וֹ ת. אוֹ תן כּ ל את והרויח ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתעּק מוּ ת,
הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ׁש בּ ר# ה0כינה, ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְואחת 
ויבר # ׁש כּ ת וּ ב מלּ בן, בּ א כּ ׁש היה הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָבּ רוּ #
אוֹ תוֹ  ׁש בּ ר# ואחת יעקב. את ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים
ואחת עשׂ ו. ׁש ל  הממנּ ה ההוּ א, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לא#
כּ ׁש הל# אביו אוֹ תוֹ  ׁש בּ ר# אחרת ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה
את# יבר # ׁש דּ י ואל ׁש כּ תוּ ב ארם, ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְלפדּ ן
עצמ וֹ  את יעקב  ׁש ראה ההוּ א בּ זּ מן ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְוגוֹ '.
בּ רכה בּ איזוֹ  אמר, הלּ לוּ , הבּ רכוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל 

כּ עת אׁש ּת ּמ ׁש  א ׁש ּת ּמ ׁש מהם כּ עת אמר, ? ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
היא וּ מי  ׁש בּ הן, האחרוֹ נה,בּ ח לּ ׁש ה זוֹ  ? ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

ׁש היא גּ ב על ואף  אביו. אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ר#
העוֹ לם בּ ׁש לטוֹ ן חזקה אינ ּה  אמר , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲחזקה,
את עכ ׁש ו אּט ל יעקב, אמר כּ ראׁש וֹ נה. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה
אוֹ תן  כּ ל את ואעביר בּ ּה , וא ׁש ּת ּמ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְזוֹ 
אחרי , וּ לבני  לי  ׁש אצטר # לזמן  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרוֹ ת

ׁש יּ תכּ נּ סוּ מתי  בּ זמן להאביד ? הע ּמ ים כּ ל ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
סבבוּ ני  גּ וֹ ים כּ ל ׁש כּ תוּ ב העוֹ לם, מן  בּ ני ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶאת
וגוֹ '. סבב וּ ני גם סבּ וּ ני  אמילם. כּ י  ה' ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם

כּ לּפ י  ׁש ֹלׁש ה, כּ אן הנּ ה  וג וֹ '. כדברים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַסבּ וּ ני 
הבּ רכוֹ ת אוֹ תן - אחת ׁש נּ ׁש ארוּ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
בּ רכוֹ ת אוֹ תן - ׁש ּת ים אביו. ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נ וֹ ת
- ׁש ֹלׁש  הוּ א. בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ר#
ההוּ א. ה ּמ לא# אוֹ תוֹ  ׁש בּ ר# הבּ רכוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תן
הּמ לכים אל אוֹ תן, צרי # לׁש ם יעקב, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אוֹ תן  ואעביר  העוֹ לם, כּ ל  ׁש ל הע ּמ ים ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכל
למל# בּ זה. לי  דּ י עשׂ ו כּ לּפ י  וכעת ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלׁש ם,
בּ עלי  כּ ּמ ה חזקים, לגי וֹ נוֹ ת כּ ּמ ה לוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
ׁש ּמ זּמ נים בּ ּק רב וֹ ת, להלּ חם קרבוֹ ת ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲלוֹ חמי
קרבוֹ ת. בּ הם להלּ חם חזקים  מלכים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְכּ לּפ י
אמר, רוֹ צח. אחד ׁש וֹ דד  על ׁש מע  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ינתים
ל וֹ , אמרוּ  לׁש ם. ילכוּ  הלּ לוּ  ה0ערים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ני
אלּ א לׁש ם ׁש וֹ לח אינ# ׁש לּ # הלּ גיוֹ נוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל

בּ אלּ וּ ,אלּ וּ  דּ י ה0וֹ דד אוֹ תוֹ  כּ לּפ י  אמר, ? ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
אעביר הּק רב וּ בעלי  לגי וֹ נוֹ תי כּ ל ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
בּ יוֹ ם החזקים. הּמ לכים לאוֹ תם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם

יהי וּ . לי, כּ ׁש יּ צטרכ וּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק רב

כּ עתאף לי  דּ י  עשׂ ו, כּ לּפ י  אמר  יעקב  כּ # ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
הה וּ א ל זּ מן אבל הלּ ל וּ . ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַבּ בּ רכוֹ ת
וה 0לּ יטים ה ּמ לכים כּ ל כּ ל ּפ י לבני  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌3◌ֶׁש יּ צרכוּ 
אוֹ תוֹ  כּ ׁש יּ גּ יע אוֹ תם. אעלה העוֹ לם, כּ ל  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
מכּ ל  הבּ רכוֹ ת אוֹ תן יתעוֹ רר וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהזּ מן,
כּ ראוּ י . קיּ וּ מ וֹ  על העוֹ לם ויתקיּ ם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,
הזּ וֹ  הּמ לכוּ ת ּת קוּ ם והלאה ההוּ א ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵוּ מהיּ וֹ ם
ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  אחרת, מלכוּ ת ׁש אר כּ ל ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל

ב )ׁש כּ תוּ ב אלּ וּ (דניאל  כּ ל וּ תכלּ ה ּת כּת ת ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
האבן  והינוּ  לעוֹ לם . תקוּ ם  והיא ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכיּ וֹ ת 
כּ מ וֹ  בּ יּ דים, וֹלא ההר מן ׁש נּ גזרת ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַההיא
האבן  מי י שׂ ראל . אבן רעה מ 0ם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�יא ׁש ם בּ  סבבוּ ני גם אמילם:�סבּ וּ ני דּ עכוּ יבכּ י כדבוֹ רים סבּ וּ ני ©¦©§¨¦§¥§Ÿ̈¦£¦©©¦¦§¦Ÿ£
יהו� ׁש ם בּ  קוֹ צים אמילם:�כּ אׁש  ויהו�יגכּ י לנּפ ל דחיתני �דּ חה §¥¦§¥§Ÿ̈¦£¦©©Ÿ§¦©¦¦§Ÿ©Ÿ̈

ליׁש וּ עה:ידעזרני: לי ויהי יּה  וזמרת צדּ יקיםטועזּ י בּ אהלי ׁש וּ עה וי רנּ ה קוֹ ל £¨¨¦¨¦§¦§¨¨©§¦¦¦¨¦¨¦¨§¨¢¥©¦¦

יהו� חיל:�ימין יהו�טזעשׂ ה יהו��ימין ימין עשׂ ה�רוֹ ממה §¦§Ÿ̈Ÿ¨¨¦§¦§Ÿ̈¥¨§¦§Ÿ̈Ÿ¨

יּה :יזחיל: מעשׂ י ואסּפ ר אחיה כּ י אמוּ ת יּס יחֹלא נתנני:יּס ר ֹלא ולּמ ות יּ ּה  רנּ י ¨¦¨¦¤§¤©£©¥©£¥¨©Ÿ¦§©¦¨§©¨¤§¨¨¦

והאבן הזּ וֹ  ׁש נּ אמר כּ מוֹ  י שׂ ראל, כּ נסת זוֹ  ? ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
וגוֹ '. מצּ בה שׂ מּת י אׁש ר ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַהזאת

האדם אצל תמיד ׁשּנמצא  הרע ְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָיצר 
לדח ֹות ורֹוצה ּתמיד  האדם את  ְְִִֶֶֶֶָָָָׁשּדֹוחה

הּקּב"ה מעם ּולהסטֹותֹו ְְִֵַַָָא ֹותֹו

וגו'דּ חה  יג)דחיתני פ ':(קיח, ח "א  [זוהר ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌

קעט.וישלח אלעזר])(דף רבּ י  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח 
קיח)ואמר , וה'(תהלים לנ ּפ ל דחיתני  דּ חה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌

צרי# היה דחוּ ני דּ חה דחיתני, דּ חה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲעזרני.
דחיתני לכּת ב  דּ חה זּ ה מה  צד ! זה אלּ א ? ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

ור וֹ צה ּת מיד  האדם את ׁש דּ וֹ חה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  מעם וּ להסט וֹ תוֹ  א וֹ ת וֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִלדחוֹ ת
אצל  תמיד ׁש נּ מצא הרע יצר  וזהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְהוּ א,
דחיתני  דּ חה ואמר דּ וד חזר וּ כנגדּ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
בּ כל  אליו  מׁש ּת דּ ל  היה ׁש הוּ א מ0וּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִלנּפ ל ,
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  מעם להסטוֹ תוֹ  צר וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאוֹ תן
- לנּפ ל דחיתני דּ חה דּ וד, אמר  ועליו ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְהוּ א.
ליד#. נמסרּת י  ׁש ֹּלא - עזרני וה' ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ֵ◌ַבּ גּ יהנּ ם,
ׁש ֹּלא כּ די  מּמ נּ וּ  להזּ הר  לאדם יׁש  זה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְועל
ׁש וֹ מר הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ואז עליו, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִיׁש ֹלט 

ׁש כּ תוּ ב דּ רכיו, בּ כל יג )א וֹ תוֹ  ּת ל#(משלי  אז  ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌
תגּ וֹ ף, ֹלא ורגל# דּ רכּ # ד )לבטח (שם ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

ֹלא ּת רוּ ץ ואם צעד # יצר ֹלא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְבּ לכ ּת #
וכתוּ ב כּ אוֹ ר(שם)תכּ ׁש ל, צדּ יקים וארח ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌

רבּ י  אמר  היּ וֹ ם. נכוֹ ן  עד ואוֹ ר  הוֹ ל# ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַֹנגּה 
בּ ר וּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  ישׂ ראל אׁש ריהם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְיהוּ דה,

וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם אוֹ תם ׁש וֹ מר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵהוּ א
ׁש כּ תוּ ב ס)ה בּ א, צדּ יקים(ישעיה כּ לּ ם ועּמ # ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌3◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

אמן  לעוֹ לם ה' בּ רוּ # ארץ. יירׁש וּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ לם
◌ֵ◌ָ◌ְואמן.

יּמנע  ימינֹו את הּוא  ּברּוְך הּקדֹוׁש ְְְִִֵֶֶַַָָָּכׁשּיעֹורר
מהעֹולם ֵֶָָָמות 

וגוֹ 'ימין  חיל ע שׂ ה טז)ה' פ ':(קיח, ח "א  [זוהר ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ריט:)ויחי  מהוּ ](דף ח יּ יא, ר בּ י  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
לנצח הּמ ות בּ לּ ע ל וֹ ,ׁש כּ תוּ ב אמר ? ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌

ימינוֹ , את הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ עוֹ רר 
זוֹ  ימין תתע וֹ רר וֹלא מהע וֹ לם, מות  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִיּמ נע
ׁש ל  בּ ימינוֹ  ישׂ ראל כּ ׁש יּ תעוֹ רר וּ  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

זּ ה וּ מה הוּ א, בּ רוּ # ׁש כּ תוּ ב הּק דוֹ ׁש  ּת וֹ רה ? ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
לג )בּ ּה  בּ אוֹ תוֹ (דברים למ וֹ . דּ ת אׁש  מימינוֹ  ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌
קיח)זמן ֹלא(תהלים וגוֹ ', חיל  ע שׂ ה ה' ימין ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌

י ּה . מעשׂ י  ואסּפ ר אחיה כּ י ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָאמוּ ת

יּ ּה יּס ר יח)וגוֹ 'י ּס רנּ י בלק:(קיח, פ ' ח "ג [זוהר ַ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌

ר"ה .) על ](דף זה את אמר הּמ ל# ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָדּ וד 
על  ואמר העוֹ לם בּ זה 0עשׂ ה מה  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
כּ ל  על עוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  לוֹ  ׁש היתה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַההבטחה

ּפ  הזּ ה. בּ ע וֹ לם 0עבר ואמר ,מה (תהליםתח  ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אתקיח) אמר  הּמ ל# דּ וד וגוֹ '. יּ ּה  י ּס ר נּ י ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַיּס ר

מה  כּ ל  על העוֹ לם,(שעבר )זה בּ זה 0עשׂ ה ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
בּ אוֹ תוֹ  ל וֹ  ׁש היתה ההבטחה על ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
הזּ ה, בּ עוֹ לם 0עבר  מה כּ ל על ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָעוֹ לם.

והיה אוֹ תוֹ , נכר יּ ה,(לו)ׁש רדפוּ  בּ ארץ בּ וֹ רח ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
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תה�ים זוהר קיח מזמור | לחודש  כד | חמישי 593ספר 

יּה :יט אוֹ דה בם אבא צדק ׁש ערי לי ליהו�כ ּפ תחוּ  ה$ער צדּ יקים�זה ¦§¦©£¥¤¤¨Ÿ¨¤¨¤©©©©Ÿ̈©¦¦

וּ מכּ לּ ם ּפ לׁש ּת ים , וּ בארץ  מ וֹ אב  ◌ָ◌3◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ ארץ 
הׁש איר וֹ  וֹלא ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִהצּ יל וֹ 
אוֹ תוֹ  ׁש ל ההבטחה על ואמר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָלמוּ ת,

◌ָ◌ָהעוֹ לם.

בּ ר וּ #אמר לּק דוֹ ׁש  חטאתי כּ אן אם דּ וד , ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ענׁש י , וקבּ לּת י  לקיתי כּ אן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָהוּ א,
וֹלא 0חטאתי, מה מכּ ל אוֹ תי  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוטהר 
לאחר ההוּ א לעוֹ לם ׁש לּ י  ענׁש  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִהׁש איר
הזּ ה בּ עוֹ לם - יּ ּה  יּס רנּ י י ּס ר ודּ אי ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמיתה,
בּ אוֹ תוֹ  - נתנני  ֹלא ולּמ ות לנּק וֹ תני, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די 
הרי  ואני , נקמה. מּמ נּ י  לקחת ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם
אחת ּפ עם אוֹ תי נּק ה הוּ א בּ רוּ # ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ׁש ֹּלא צרי # אני והלאה מכּ אן הזּ ה , ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

הבּ א. בּ ע וֹ לם בּ בוּ ׁש ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלהי וֹ ת

ּכל עתיד ֹות ה ּגלּות  מן יצא ּו ׁשּיׂשראל  ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבזמן
ּכרא ּוי עליהם לׁשרֹות העליֹונ ֹות ְְְֲִֵֶֶַָָָָהּדרג ֹות

וגוֹ 'ּפ תחוּ  צדק ׁש ערי יט)לי ח "א:(קיח, [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

וירא  קג :)פ' ּפ תח](דף י ׁש  ראה, ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְֹבּ א
כּ בוֹ דוֹ  יד וּ ע וּ מהם לדר גּ ה, ודרגּ ה  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְלפתח
זהוּ  - האהל ּפ תח ה וּ א. בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  צדק, ׁש ל  קיח)ּפ תח ּפ תח"וּ (שם ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ראׁש וֹ ן  ּפ תח זהוּ  וגוֹ '. צד"ק ׁש ער"י  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִל"י
ׁש אר כּ ל  נראים הזּ ה וּ בּפ תח  בּ וֹ , ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס 

לזה ׁש זּ וֹ כה מי העליוֹ נים. ,[לפתח]הּפ תחים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌
ה ּפ תחים, ׁש אר וּ בכל אוֹ ת וֹ  לדעת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶזוֹ כה
ׁש ּפ תח ועכׁש ו עליו . ׁש וֹ רים ׁש כּ לּ ם ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ִמ0וּ ם
וכל  בּ גּ ל וּ ת ׁש יּ שׂ ראל מ0וּ ם נ וֹ דע, ֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶזה
לדעת יכ וֹ לים וֹלא מ ּמ נּ וּ  הס ּת לּ קוּ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּפ תחים
מן  יצא וּ  ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן אבל ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְולדבּ ק.
העליוֹ נוֹ ת הדּ רגוֹ ת כּ ל עתידוֹ ת ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַהגּ לוּ ת,
העוֹ לם בּ ני  ידעוּ  ואז כּ ראוּ י . עליו ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת

י וֹ דעים הי וּ  0ֹּלא מה נכבּ דה עליוֹ נה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָחכמה
ׁש כּ תוּ ב לזה, יא)מּק דם  ע (ישעיה  ליו ונחה ִ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

וּ גבוּ רה עצה רוּ ח וּ בינה חכמה ר וּ ח ה' ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַר וּ ח
ל ׁש ר וֹ ת עתידים כּ לּ ם ה '. ויראת דּ עת ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַר וּ ח
ּפ תח ׁש הוּ א הזּ ה, הּת ח ּת וֹ ן הּפ תח ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַעל
מל# על ל ׁש ר וֹ ת  עתידים וכלּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3◌ְ◌ֶֹ◌ָהאהל ,
וׁש פט ׁש כּ תוּ ב  העוֹ לם, לד וּ ן כּ די ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח

וגוֹ '. דּ לּ ים ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ צדק

ואני מחט  ׁשל  ּכפתח ֹו ּפתח לי  ְְְֲִִִִִֶֶַַַַּפתחי 
עליֹונים ׁשערים  לכם ְְְִִֶֶֶַָָאפ ּתח 

וגוֹ 'ּפ תח וּ  צדק ׁש ערי יט)לי  [זוהר:(קיח, ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

אמור פ ' צ"ה .)ויקרא  לי ](דף  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִּפ תחי
לכם אפּת ח ואני מחט , ׁש ל כּ פתח וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶּפ תח
ׁש הרי  אחתי, לי  ּפ תחי  עליוֹ נים. ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים
י כּ נסוּ  ׁש ֹּלא בּ #, ה וּ א  אוֹ תי להכניס ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַהּפ תח
להכניס  הּפ תח הוּ א אּת  בּ #, אלּ א בּ ני  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶאצלי 

הרי (בך )אוֹ תי  פתח#, תפּת חי ֹלא אּת  אם . ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌
כּ # מ0וּ ם אוֹ תי . ימצאוּ  ׁש ֹּלא סגוּ ר , ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲאני
דּ וד , אמר כּ ן  ועל  ודּ אי . לי ּפ תחי לי. ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִּפ תחי

אמר ל ּמ ל #, להכּ נס קיח)כּ ׁש רצה (תהלים ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
זה יּה . אוֹ דה בם אבא צדק ׁש ערי  לי ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִּפ תחוּ 
לּמ ל#. להכּ נס  הּפ תח ודּ אי זהוּ  לה', ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַה0ער
בּ וֹ , וּ להדּ בק אוֹ תוֹ  למצא לה', ה0ער ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶזה
וגוֹ '. ׁש ראׁש י רעיתי  אחתי  לי ּפ תחי כּ ן ◌ְ◌ִֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְועל
בּ ׁש לוֹ ם ע ּמ # ולהיוֹ ת עּמ #, להזדּ וּ ג ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די 

◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים

לֹו ּפתחּו להם: יאמר הּגנ ּוז טֹוב ְִֶַַָָֹא ֹותֹו
זה ּבׁשער אֹו אהבה, ׁשּנקרא זה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָּבׁשער
דרּגתֹו ּכפי י ּכנס  צ ּדיק ּכל  ּתׁשּובה, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּנקרא

וגוֹ 'ּפ תחוּ  צדק  ׁש ערי יט)לי ח"ג:(קיח, [זוהר ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌
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בוֹ : ליׁש וּ עה:כאיבאוּ  לי וּת הי עניתני כּ י היתהכבאוֹ ד% הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן ¨Ÿ§¦£¦¨¦©§¦¦¦¨¤¤¨£©¦¨§¨

נשא  קכ"ב.)פ' ר ׁש ע ](דף  ׁש הוּ א מי  זה, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
מלאכי  כּ ּמ ה הּת וֹ רה, ס וֹ דוֹ ת לדעת  ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְויכּ נס
נחׁש ים ואפלה, חׁש # ׁש נּ קראים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַחבּ לה
וּ מבל בּ לים נקראים, בּ ר חיּ וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְועקרבּ ים ,
ׁש לּ וֹ . ׁש אינוֹ  למקוֹ ם יכּ נס  ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַמח ׁש בּת וֹ 
הם ה0וֹ מרים כּ ל טוֹ ב, ׁש הוּ א מי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲאבל
ויכניסוּ  סנג וֹ ר , נעשׂ ה וקטגוֹ ר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלמר וּ ת וֹ ,

איׁש (אותו) מוֹ רנוּ , לוֹ : ויאמרוּ  ה גּ נ וּ ז, ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַלּט וֹ ב
ר וֹ צה ׁש מים, ירא וצ דּ יק , טוֹ ב הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶזה

לנ וּ  אמר  לפני#, קיח)להכּ נס לי (תהלים ּפ תחוּ  ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
טוֹ ב  אוֹ תוֹ  יּה . א וֹ דה בם  אבא צדק ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי
זה בּ ׁש ער לוֹ  ּפ תחוּ  להם: יאמר  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ַהגּ נוּ ז
ׁש נּ קרא זה בּ ׁש ער  א וֹ  אהבה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
וסוֹ ד  דר גּ תוֹ , כּ פי י כּ נס צדּ יק כּ ל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְּת ׁש וּ בה.

- כו)הדּ בר גוֹ י ּפ (ישעיה ויבא ׁש ערים תחוּ  ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֹ
וגוֹ '. ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק

ה ּצּדיקים לנפׁשֹות י ׁש פתחים ְְְְִִִִֵַַַָָׁשבעה
מעלתם מקֹום עד ְְֲִֵַַָָָלה ּכנס 

וגוֹ 'זה  בוֹ  יבוֹ אוּ  צדּ יקים לה ' (קיח,ה )ער  ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌

נח :כ ) פ' חדש כו:)[זוהר רבּ י ](דף  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
ירוּ ׁש לים ה וּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  עשׂ ה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְיהוּ דה,
ונׁש בּ ע  מ ּט ה, ׁש ל  ירוּ ׁש לים  כּ נגד  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
י שׂ ראל  ׁש יּ באוּ  עד  ׁש ם יבא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

ׁש נּ אמר  מּט ה, ׁש ל יא)בּ יר וּ ׁש לים (הושע  ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וׁש בע  בּ עיר. אב וֹ א וֹלא קד וֹ ׁש  ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ קרבּ #
אוֹ תם ׁש וֹ מרים ה0רת  מלאכי ׁש ל ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִכּ ּת וֹ ת
ׁש ל  כּ ּת וֹ ת וּ פתח  ּפ תח כּ ל ועל ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָסביב,
הנּ קראים הּפ תחים והם ה0רת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי
המכוּ נים הּפ תחים הם ואלּ וּ  צדק, ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַׁש ערי
הּמ ל#, ודוד  הצּ דּ יקים. נפׁש וֹ ת  ׁש ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס 

ׁש נּ אמר  להם, נכסף  ה0לוֹ ם, (תהליםעליו ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

י ּה ,קיח) אוֹ דה  בם אבא צדק ׁש ערי לי ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִּפ תחוּ 
וּ למעלה בוֹ . יב וֹ אוּ  צדּ יקים לה' ה0ער ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶזה
בּ חוֹ מ וֹ ת ה0רת מלאכי ׁש וֹ מרים ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם

ׁש נּ אמר  ו)העיר, סב , חוֹ מתי#(ישעיה  על ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌
הפקדּת י  מעלה, ׁש ל ירוּ ׁש לים  זוֹ  - ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים
ולמדנוּ , ה0רת. מלאכי אלּ וּ  - ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹׁש מרים
הצּ דּ יקים  לנפׁש וֹ ת יׁש  פתחים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה
ּפ תח  כּ ל ועל מעלתם, מק וֹ ם עד  ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס

ׁש וֹ מרים  .וּ פתח ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌

בּ מערתהּפ תח  הנּ ׁש מה נכנסת - הראׁש וֹ ן ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
עדן, לגן סמוּ כה ׁש היא ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַהּמ כּפ לה,
ה וּ א - זכתה  עליו. ׁש וֹ מר  הראׁש וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְואדם
בּ וֹ א #. ׁש לוֹ ם מקוֹ ם, ּפ נּ וּ  ואוֹ מר: ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמכריז

הראׁש וֹ ן. מּפ תח ה-ניויצאה -הּפ תח ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
ואת הכּ ר וּ בים את וּ מוֹ צאה עדן , גּ ן ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ ׁש ערי
נכנסת - זכתה הּמ תהּפ כת. החרב ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַלהט
ענׁש ּה , ּת ק בּ ל ׁש ם - לאו ואם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש לוֹ ם.
היוּ  וּ כנגדּ ם הכּ רוּ בים. בּ להט ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְות7רף 
נכנס  ׁש הכּ הן בּ ׁש עה בּ ּמ קדּ ׁש , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהכּ רוּ בים
ֹלא בּ ׁש לוֹ ם. נכנס - זכה הכּ ּפ וּ רים. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְבּ יוֹ ם
להב, יוֹ צא הכּ ר וּ בים ׁש ני מבּ ין - ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָזכה

מ כּ נגד ונשׂ רף מכוּ נים והיוּ  וּ מת. בּ פנים ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
הנּ ׁש מוֹ ת. לצרף עדן, גּ ן בּ ׁש ער אׁש ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵאלּ וּ 

סימן זכתה  ּפ ינקס  לּה  נוֹ תנים - ה נּ ׁש מה  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
בּ ארץ. אׁש ר עדן לגן ונכנסת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִלכּ נס,
בּ זה, זה מערב ונגּה  ענן ׁש ל אחד ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועּמ וּ ד

ׁש נּ אמר סביביו, ונגּה  ה)ועׁש ן ד, (ישעיה  ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
מקראיה ועל  ציּ וֹ ן הר  מכוֹ ן כּ ל על  ה ' ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָוּ ברא
מלּ מּט ה נע וּ ץ והוּ א ונגּה . וע ׁש ן יוֹ מם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָענן
לעלוֹ ת זכתה ׁש מים. לׁש ערי  ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
זכתה ֹלא  ע ּמ וּ ד . בּ אוֹ ת וֹ  עוֹ לה  - ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
אׁש ר מהּט וֹ ב וּ מתע דּ נת ׁש ם, נׁש ארת - ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ תר
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עדן  גּ ן ראיתי יוֹ סי , ר בּ י ׁש אמר  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
אׁש ר הנּ וֹ רא קרח ּפ רכת כּ נגד מכוּ ן ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְוהוּ א
אבל  ה0כינה , מזּ יו נהנית והיא ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

מּמ נּ ה. נזּ וֹ נית לעלוֹ ת אינּה  עוֹ להזכתה - ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
הּפ תח עד  ׁש ּמ גּ עת עד עּמ וּ ד, ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
זבוּ ל . הנּ קרא  הרקיע נגד והוּ א ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה0לי ׁש י,
וׁש ם ׁש ם . אׁש ר  ירוּ ׁש לים  עד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַוּ מגּ עת
הּפ תחים לּה  ּפ וֹ תחין - זכתה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0וֹ מרים.
ה 0ערים, נוֹ עלים - זכתה ֹלא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְונכנסת .
ּפ ינקס ּה  ונוֹ טלים לח וּ ץ, אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְודוֹ חים

אוֹ מרת, והנּ ׁש מה ז)מּמ נּ ּה , ה, מצאני (שיר ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌
מלאכי  אלּ וּ  בּ עיר . הּס בבים ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַה0מרים
וירוּ ׁש לים הּמ ק דּ ׁש  בּ ית ה0וֹ מרים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַה0רת,
זהוּ  - מעלי  רדידי את נשׂ א וּ  למעלה. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
כּ מ וֹ  - החמ וֹ ת ׁש מרי ׁש לּ ּה . סימן  ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִּפ ינקס,

סב )ׁש נּ אמר ירוּ ׁש לים(ישעיה  חוֹ מתי # על ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש מרים. ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהפקד ּת י

בּ אוֹ תםזכתה ׁש ם נכנסת - לעלוֹ ת ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
להּק דוֹ ׁש  וּ מׁש בּ חת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה0ערים,
למעלה. אׁש ר הּמ קדּ ׁש  בּ בית הוּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָבּ רוּ #
לקר בּ ן. אוֹ תּה  מקריב  הגּ דוֹ ל  ה7ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִוּ מיכאל 
ה וּ א ּק ר בּ ן מה חיּ יא : לר בּ י  יצחק רבּ י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

הּק ר בּ ן  כּ ׁש אר לוֹ מר יכוֹ ל רבּ י זה, אמר ? ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
דּ וֹ ר וֹ ן  הּמ קריב כּ אדם היא זוֹ  הקרבה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִחיּ יא:

ה ּמ ל #. הּפ תח לפני  עד עּמ ּה , הוֹ ל! וּ מיכאל ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌
לפני ואוֹ מר וה--י, והחמיׁש י ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרביעי
א ׁש רי עוֹ לם, ׁש ל ר בּ וֹ נ וֹ  הוּ א: בּ רוּ ! ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ויעקב, יצחק אברהם אוֹ הבי! בּ ני ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָבּ ני !,
לזה. הזּ וֹ כים הּט וֹ בים  הצּ דּ יקים ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם
ׁש הוּ א  ה-ביעי, ל-ער  ׁש ּמ גּ יעים  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַעד 
וכל ׁש ם , מצוּ יים טוֹ בים חיּ ים וגנזי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲערב וֹ ת ,

ׁש ם נׁש מוֹ תיהם  כּ לּ ם צדּ יקים ונעשׂ יםׁש ל , ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌.◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  לפני וּ מקלּ סים ה0רת, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי

ה0כינה, מ זּ יו ונזּ וֹ נין  הוּ א, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָבּ רוּ #
הּמ נוּ חה וׁש ם הּמ אירה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַאסּפ קלריה 

הבּ א, הע וֹ לם חיּ י ונוֹ ח סד )וה נּ חלה, (שם ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
זוּ לת #. אֹלהים ראתה ֹלא עין ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲאׁש ר

ערבית ּתפּלת ּתּקן ְְִִִֵַַַָֹיעקב 

וג וֹ 'אבן  הּב וֹ נים  כב )מאסוּ  ח "א:(קיח , [זוהר ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌

נח עב.)פ ' מה](דף  על  ׁש אלּת י ל וֹ , ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
הזּ ה בּ ּפ סוּ ק השתיה0אמרּת  אבן  של [סוד ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

מצּ בהשאמרת] שׂ מּת י  אׁש ר הזאת והאבן  ,ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
ה0תיּ ה, אבן ׁש זּ וֹ  אֹלהים, בּ ית [עכשויהיה ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לדברי] אפׁש רשמקשיב  אבן אי# ׁש הרי ? ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
וּ מּמ נּ ה היתה, הע וֹ לם ׁש נּ ברא טרם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0תיּ ה
שׂ מ ּת י , אׁש ר אמר ּת  ואּת ה העוֹ לם , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִנׁש ּת ל
וכתוּ ב  כּ עת, אוֹ תּה  שׂ ם ׁש יּ עקב ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּמ ׁש מע

מרא0תיו  שׂ ם אׁש ר  האבן את ועוֹ ד ,ויּ ּק ח ? ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌
היתה הזּ וֹ  והאבן היה, אל בּ בית ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עקב
י שׂ ראל  ארץ כּ ל ל וֹ , אמר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִבּ ירוּ ׁש לים.
ּת חּת יו  אבן  ואוֹ תּה  ּת חּת יו, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתקּפ לה
וכתוּ ב  כּ תוּ ב, שׂ ם אׁש ר  ל וֹ , אמר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהיתה.
ל וֹ , אמר מצּ בה. שׂ מּת י אׁש ר הזאת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוהאבן

אוֹ תוֹ . אמר - הדּ בר ידעּת  ֹ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִאם

היתה ׁשּלֹו והּדבק ּות החביבּות הּמלְך, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּדוד
הּזאת ֶֶַָֹּבאבן

יז)ואמר,ּפ תח אחזה(תהלים בּ צדק אני ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
דּ וד  ּת מוּ נת#. בהקיץ אשׂ בּ עה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָפני #
היתה ׁש לּ וֹ  והדּ בקוּ ת החביבוּ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #,

אמר  ועליה הזּ את, קיח)בּ אבן אבן (שם ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ּפ נּ ה  לראׁש  היתה הבּ וֹ נים וּ כ ׁש רצהמאסוּ  . ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

זוֹ  אבן נטל  רבּ וֹ נוֹ , כּ בוֹ ד בּ מראה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת כּ ל 
ׁש כּ ל  מ 0וּ ם נכנס. כּ # ואחר  בּ ּת חלּ ה, ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ יד וֹ 
נכנס  ֹלא רבּ וֹ נוֹ , לפני להראוֹ ת ׁש רוֹ צה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִמי

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש כּ ת וּ ב זאת, אבן עם יג )אלּ א בּ זאת(ויקרא ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
עצמ וֹ  מׁש בּ ח  ודוד  הּק דׁש . אל אהרן ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָיבא
וכל  פני#. אחזה בּ צדק אני  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְואוֹ מר ,
זאת בּ אבן להראוֹ ת דּ וד  ׁש ל ֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת דּ לוּ תוֹ 

מעלה.כּ רא כּ לּפ י  וּ י  ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌

הּבקר ּתפ ּלת ּתּקן ְְִִֵֶַַַָָֹאברהם

ה בּ קרבּ א  ּת פ לּ ת ּת ּק ן אברהם ותראה , ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
ותּק ן  בּ עוֹ לם, רבּ וֹ נוֹ  טוּ ב ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְוהוֹ דיע
ׁש כּ תוּ ב  כּ ראוּ י , בּ ת ּק וּ ניה ה0עה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאוֹ תּה 

כב ) יצחק (בראשית בּ בּ קר. אברהם  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַויּ ׁש כּ ם
דּ ין  ׁש יּ ׁש  בּ עוֹ לם וה וֹ דיע מנחה, ּת פלּ ת ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִּת ּק ן
העוֹ לם. את ולד וּ ן להצּ יל  ׁש יּ כ וֹ ל דּ יּ ן  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְויׁש 
הּת פלּ ה וּ בׁש ביל ערבית, ּת פלּ ת ּת ּק ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ַיעקב
מּק דם אדם בּ ן תּק ן 0ֹּלא מה ׁש ּת ּק ן ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ וֹ 
ואמר עצמוֹ  את ׁש בּ ח לכן כּ ראוּ י , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָלזה
ׁש עד  מצּ בה. שׂ מּת י אׁש ר הזאת ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוהאבן
כּ מוֹ תוֹ . אחר  אוֹ תּה  תּק ן ֹלא ׁש עה ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאוֹ תּה 
מרא0תיו  שׂ ם אׁש ר האבן את ויּ ּק ח  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 

מצּ בה זּ ה מה מ צּ בה. אתּה  ׁש היתהויּ שׂ ם  ? ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
על  ׁש מן ויּ צק  אוֹ תּה . והקים ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְנפוּ לה,
לעשׂ וֹ ת הדּ בר ּת לוּ י בּ יעקב ׁש הרי ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָֹראׁש ּה .
יהוּ דה רבּ י בּ א  העוֹ לם. בּ ני מכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵיוֹ תר
אּת ה ואי # ידעּת , זה וכל  לוֹ , אמר  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוּ נׁש קוֹ .

עוֹ לם חיּ י וּ מנּ יח בּ סחוֹ רה  ל וֹ ,!עוֹ סק אמר ? ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ׁש ני  לי  ויׁש  ה0עה, לי  היתה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש דּ חוּ קה
ואני  הרב, בּ בית היּ וֹ ם כּ ל ועוֹ מדים ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָבנים,
למוֹ רם שׂ כר  להם ולתת בּ מזוֹ נם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ ל

ואמר , ּפ תח  בּת וֹ רה. ׁש יּ עסקוּ  אכּ די (מלכים ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
וּת כּ ן ב ) אביו דּ וד כּ ּס א  על י ׁש ב ֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְוּ ׁש ֹלמה

הזּ ה ה0בח  הוּ א מה מאד. אלּ אמלכתוֹ  ? ַ◌ְ◌3◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
קדׁש  עליה ושׂ ם ׁש תיּ ה אבן ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התקין

וכתוּ ב  מאד. מלכת וֹ  וּת כּ ן ואז ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌3◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דׁש ים,
ט ) עוֹ לם.(בראשית בּ רית לזכּ ר ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוּ ראיתיה

ּת מיד , בּה  חׁש קוֹ  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ר בּ וֹ נוֹ . לפני נכנס ֹלא עּמ ּה , נראה ׁש ֹּלא ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מי
עוֹ לם. בּ רית לז כּ ר  וּ ראיתיה כּ תוּ ב זה ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל

ׁשאֹומרים הּמלאכים  אֹותם לנ ּגן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָמתחילים
ׁשּיעלה ּבׁשביל  ה ּלילה, ּברא ׁשית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשירה
ׁשירה ואיזֹו למעלה מּלמּטה  ה ּקּב"ה ְְְְְִִֵַַַָָָָָּכבֹוד
הּנה ה ּכרּובים ּכנפי  נּגּון א ֹותֹו אֹומרים? ְְְִִִִֵֵַַָהיּו

ה' עבדי ּכל  ה' את ְְֵֶַָָּברכ ּו

וג וֹ 'אבן  הּב וֹ נים  כב )מאסוּ  ח "א:(קיח , [זוהר ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌

ויחי רלא .)פ' ואמר,](דף  י וֹ סי ר בּ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
לח) זה(איוב  ּפ סוּ ק הטבּ עוּ . אדניה מה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַעל

מ0וּ ם הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אלּ א אוֹ תוֹ  ברא ֹלא העוֹ לם , את  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש בּ רא
העוֹ לם, ע ּמ וּ די ׁש בעת ׁש הם עּמ וּ דים, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַעל

ׁש נּ אמר  ט )כּ מוֹ  עּמ וּ דיה(משלי  חצבה ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
מהׁש בעה על נוֹ דע ֹלא עּמ וּ דים ואוֹ תם , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כּ ל  נסּת ר עמק, סוֹ ד  ׁש הוּ א מ0וּ ם  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְעוֹ מדים.
אבן  ׁש נּ טל  עד  נברא ֹלא והעוֹ לם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ סּת רים,
ׁש ת יּ ה, אבן ׁש נּ קראת אבן והיא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַאחת,
אוֹ תּה  וזרק הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְולקח
למּט ה, מלמעלה וננעצה  הּת הוֹ ם, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלתוֹ #
בּ אמצע  נקדּ ה והיא העוֹ לם, נׁש ּת ל ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מּמ נּ ה
הּק דׁש ים. קדׁש  עוֹ מד  זוֹ  וּ בנקדּ ה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

ׁש כּ תוּ ב לח)זהוּ  ּפ נּ תּה ,(איוב  אבן ירה מי אוֹ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ אמר  כח)כּ מוֹ  יקרת,(ישעיה  ּפ נּ ת בּ חן אבן ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌

קיח)וכתוּ ב היתה(תהלים  הבּ וֹ נים מאסוּ  אבן ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
מאׁש  נכרתה זוֹ  אבן  ראה, בּ א  ּפ נּ ה. ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ִֹ◌ְלראׁש 
ונע שׂ תה מכּ לּ ם, ונגלדה וּ מ ּמ ים, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵוּ מר וּ ח
הּת הוֹ מוֹ ת, על  וע וֹ מדת אחת, ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶאבן

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר קיח מזמור | לחודש  כד | חמישי 597ספר 

וּ מתמלּ אים מים מּמ נּ וּ  נוֹ בעים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולפעמים
בּ אמצע  לאוֹ ת עוֹ מדת זוֹ  ואבן ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַהּת ה וֹ מ וֹ ת ,
יעקב  והׁש ּת יל ׁש העמיד אבן  וז וֹ הי ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  העוֹ לם . וקיּ וּ ם (בראשיתׁש תילת ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מ צּ בה.לא) וירימה אבן  יעקב ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּק ח

וכי והאבן וגוֹ '. מצּ בה שׂ מּת י אׁש ר הזּ את ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
אבן  והרי יעקב, לוֹ  שׂ ם זאת ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶאבן
הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא  בּ ּת חלּ ה, נבראה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַהזאת

העוֹ לם את הוּ א אוֹ תּה בּ ר וּ # ׁש 7ם אלּ א ? ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
נברא שלא עד והרי יעקב ? אותה שם  כעת  [וכי

אותה] שם  שיעקב אלא היתה , ◌ִקיּ וּ םהעולם
שׂ מּת י  א ׁש ר  זה ועל  וּ למּט ה, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 

שׂ מּת י  אׁש ר זּ ה מה כּ תוּ ב. ׁש כּ תוּ ב מצּ בה ? ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש לּ מעלה מדוֹ ר ׁש 7ם אֹלהים, בּ ית ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
עינים, ׁש בעה  י ׁש  זוֹ  אבן  על ראה, בּ א ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָכּ אן.

ׁש נּ אמר ג )כּ מ וֹ  ׁש בעה(זכריה אחת אבן על ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁש תיּ ה נּ קראת מה על -עינים. אחד ? ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ׁש ת - ׁש תיּ ה ואחד  הע וֹ לם, הׁש ּת ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש ּמ ּמ נּ ה
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  ׁש 7ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָיּה ,
ׁש ּמ ּמ נּ ה בּ ׁש ביל העוֹ לם, מ ּמ נּ ה ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתבּ ר#
ׁש נּ כנס  בּ ׁש עה וּ ראה , וּ בא הע וֹ לם. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמת בּ ר #
בּ ּמ קוֹ ם ׁש עוֹ מדים הלּ לוּ  הכּ ר וּ בים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש ,
מ ּק יׁש ים היוּ  בּ אוֹ ת, י וֹ ׁש בים והיוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
ונׁש מע  אוֹ תם, וּ פוֹ רשׂ ים למעלה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַכּ נפיהם

מתחיליםקוֹ ל  ואז למעלה, הכּ נפים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִנגּ וּ ן
ׁש ירה ׁש אוֹ מרים הּמ לאכים אוֹ תם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלנגּ ן
כּ בוֹ ד  ׁש יּ עלה בּ ׁש ביל הלּ ילה , ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְבּ רא ׁש ית
ואיזוֹ  למעלה. מלּ מּט ה הוּ א בּ רוּ # ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

אוֹ מרים הי וּ  כּ נפי ׁש ירה נגּ וּ ן אוֹ תוֹ  ? ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
קלד )הכּ ר וּ בים, כּ ל (תהלים  ה' את בּ רכ וּ  ה נּ ה  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ואז  וגוֹ ', קדׁש  ידיכם  שׂ אוּ  וגוֹ ', ה' ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַעבדי 
עליוֹ נים[הם] מלאכים לאוֹ תם ׁש ירה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִהיא

◌ֵ◌ַ◌ְלזּמ ר.

להׁשּתעׁשע  ּבא  הּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ְְְֲִֵַַַַַָָָָב ּלילה 
עדן  ּבגן הּצּדיקים ְִִִֵֶַַַעם

הלּ לוּ בּ ּמ ׁש מרת  ה כּ ר וּ בים ה0ניּ ה ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
למעלה, כּ נפיהם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַמּק י ׁש ים
לנגּ ן  מתחילים ואז נגּ וּ נם, קוֹ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מע
בּ ּמ ׁש מרת ׁש עוֹ מדים הּמ לאכים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תם
בּ 0עה אוֹ מרים היוּ  ׁש ירה ואיזוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0ניּ ה.

הכּ רוּ בים,הזּ וֹ  כּ נפי נ גּ וּ ן קכה)? (תהלים ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ואז  וגוֹ '. יּמ וֹ ט ֹלא צ יּ וֹ ן כּ הר בּ ה' ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ טחים

העוֹ מדים[שירה]היא[אותה] לאוֹ תם ּת חלּ ה ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לנ גּ ן. הזּ וֹ  ה0ניּ ה בּ ּמ ׁש מרת בּ ּמ 0מרת ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

מ ּק יׁש יםה-ליׁש ית  ה לּ לוּ  הכּ ר וּ בים ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌
היא וּ מה ׁש ירה, ואוֹ מרים  (שם?בּ כנפיהם ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ה'קיג ) ׁש ם יהי  וגוֹ ', ה' עבדי הלל וּ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהללוּ יּה 
ׁש מׁש וגוֹ ',מבר! אוֹ תםמּמ זרח אז וגוֹ '. ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ה 0ליׁש ית, בּ ּמ ׁש מרת ׁש ע וֹ מדים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים
וּ מזּ לוֹ ת ה כּ וֹ כבים וכל ׁש ירה. אוֹ מרים ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌3כּ לּ ם

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  בּ ׁש ירה, ּפ וֹ תחים (איוב הרקיע  ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
בּ ני לח) כּ ל ויּ ריעוּ  בּ קר  כּ וֹ כבי יחד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ רן 

וכתוּ ב  קמח)אֹלהים, כּ ל (ּת הלּ ים הללוּ הוּ  ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
האוֹ ר כּ וֹ כבי  אוֹ תם ׁש הרי  אוֹ ר, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ וֹ כבי

אוֹ ר. על הּׁשירה ,]מנגּ נים על [ׁשּממ ּנים ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְִִֶַַַָ

אחרי  ׁש ירה לוֹ קחים ואז ה בּ קר , ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש ּמ גּ יע 
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  כּ בוֹ ד  ועוֹ לה למּט ה , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
למּט ה ישׂ ראל וּ מלמעלה. מלּ מּט ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
בּ לּ ילה, למעלה  עליוֹ נים וּ מלאכים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם,
הצּ דדים. בּ כל הּק דוֹ ׁש  ה0ם נׁש ּת לּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז
הּמ לאכים כּ ל ׁש אמר , ה זּ את ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוהאבן
מחזיקים כּ לּ ם למּט ה , וי שׂ ראל  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים
להתעּט ר למעלה עוֹ לה והיא הזּ את , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ אבן

בּ יּ וֹ ם, האב וֹ ת בּ רוּ !בּ תוֹ # ה ּק ד וֹ ׁש  וּ ב לּ ילה ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
עדן  בּ גן הצּ דּ יקים עם לה ׁש ּת ע ׁש ע בּ א .ה וּ א ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌

וע  בּ קיּ וּ מם העוֹ מדים כּ ל וֹ סקיםאׁש ריהם  ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌
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ה וּ א בּ רוּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  מ0וּ ם בּ לּ ילה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 
ׁש וֹ מעים עדן ׁש בּ גן הצּ דּ יקים  אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכל
בּ ּת וֹ רה, העוֹ סקים אוֹ תם האדם בּ ני  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְקוֹ לוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב ח)כּ מוֹ  וגוֹ '.(שיר  בּ גּ נּ ים היּ וֹ ׁש בת ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌
סוֹ ד  וזהוּ  טוֹ בה, אבן היא זוֹ  אבן ראה, ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א

כח)הכּ תוּ ב אבן (שמות מלּ את בוֹ  וּ מלּ את ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌3◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
סדרים הם וא לּ ה אבן. ט וּ רים  [שלארבּ עה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש ל שלמות] ה0למוּ ת הּט וֹ בה, האבן ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ל
ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם  יקרה, אחרת,[שלמות]אבן אבן ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

לו)ׁש כּ תוּ ב האבן (יחזקאל לב את והסרתי  ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
וכתוּ ב בּ קר בּ כם.(שם)וגוֹ ', אּת ן ר וּ חי  ואת ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

כח)וזהוּ  יקרת,(ישעיה  ּפ נּ ת בּ חן אבן ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
◌ָ◌ֲ◌ֵוּ בארוּ ה.

זה - ּפּנה לרא ׁש היתה  הּבֹונים מאס ּו ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹאבן
הרביעי רגל  ׁשהּוא הּמלְך ְִִִֶֶֶֶֶַָָּדוד

ּפ נּ האבן לראׁש  היתה הּב וֹ נים (קיח,מאסוּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌

בראשית :כב ) פ' חדש לב.)[זוהר ◌ָׁש נוּ ](דף
דּ וֹ סתאי  ר בּ י  הל # אחת ּפ עם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַר בּ וֹ תינוּ ,
לוֹ  הזדּ ּמ ן ער#. בּ ן  אלעזר  ר בּ י  את ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִלראוֹ ת
דּ ר # מוֹ רנוּ  לנוּ  יאמר  לוֹ : אמר  חגּ י . ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י

הל# למי לפניו, לרא וֹ תּת קינה ל וֹ : אמר  ? ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ה וּ א מי  ל וֹ : אמר  היּ מים . ּפ ני סבר  ?את ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌

גּ ד וֹ לים לפניו ׁש יּ וֹ רדים מי לוֹ : ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָאמר
לוֹ : אמר הוּ א. בּ רוּ # הּמ ל# ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים

לדר כּ וֹ  עּמ וֹ  ׁש אל# למר לוֹ  לוֹ :נוֹ ח אמר ? ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ל#, - 0ּת ׁש מע למה סברא לס בּ ר  ּת וּ כל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִאם
תענׁש . ׁש ֹּלא כּ # לאחרי#, סטה - ֹלא ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְואם
ׁש מעּת י  ׁש הרי לזה, מר יחׁש ׁש  ֹלא לוֹ : ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ב וֹ , והס ּת כּ לּת י  עלי וֹ ן, סוֹ ד  ׁש ל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָדבר

היא וּ מה לוֹ : אמר סברא. אמרוסבר ּת י  ? ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
הזּ ה הּפ סוּ ק סוֹ ד את ׁש מעּת י ג )לוֹ : (שיר ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

הכּ בוֹ ד  כּ ּס א היא - ׁש לּ ׁש ֹלמה מּט תוֹ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִהנּ ה

ׁש 0ים ׁש לּ וֹ . כּ לּ וֹ  ׁש ה0ל וֹ ם ה ּמ ל # ◌ִ◌ִ◌ֶ◌3◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ל
גּ ד וֹ לים ׁש 0ים  אלּ וּ  - לּה  סביב ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִגּ בּ רים
ׁש הם קדוֹ ׁש ים, עליוֹ נים ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש ּמ ׁש ים
העלי וֹ ן. הּמ ל # ׁש ל הכּ ב וֹ ד לכּס א  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש ּמ ׁש ים
ׁש לּ יט ּת חת  ממנּ ים ׁש הם - ישׂ ראל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌3◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ִמגּ בּ רי 
ׁש ל  האּפ וֹ טרוֹ ּפ וֹ ס מיכאל קד וֹ ׁש , ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָגּ דוֹ ל

ׁש הם מ0וּ ם כּ לּ םישׂ ראל. ידוֹ , ּת חת ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌
י שׂ ראל . ׁש ל א ּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ סים שׂ רים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְגּ דוֹ לים

י שׂ ראל . מ גּ בּ רי  ׁש כּ תוּ ב  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 

י וֹ תראמר אּת ה ראוּ י  דּ וֹ סתאי: רבּ י  לוֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
ּפ ני  סבר  את לראוֹ ת ללכת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ י
אוֹ תם, וראה  אליו כּ ׁש הגּ יעוּ  הלכוּ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים.
ׁש ל  ׁש כּ ּס א להם, ואמר ל # ל ׁש ּמ ׁש וֹ : ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר

אחד  בּ לי  הוּ א מה ע ּמ וּ דים ׁש מע ׁש ֹלׁש ה  ? ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌
הדּ בר על בּ נפׁש וֹ  הסּת כּ ל דּ וֹ סתאי, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
לח נּ ם ׁש ֹּלא למר , ואמר ל# ל0ּמ ׁש : ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 

דּ וד כב )אמר  קיח, הבּ וֹ נים (תהלים מאס וּ  אבן ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌
ׁש הוּ א  הּמ ל! דּ וד  זה ּפ נּ ה, לראׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה

הזּ ה.הרביעי הדּ בר לוֹ  ואמר ׁש ּמ ׁש וֹ  הל; . ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
ואמר ל# אלּ א אמרּת , יפה מאמר  לוֹ : ֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָאמר
מאסוּ  אבן  ׁש אמר בּ דוד בּ חלוּ  איפה ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָֹ◌ֵלוֹ ,

בּ דּ ברהבּ וֹ נים ׁש מעּת  חגּ י: לר בּ י  לוֹ  אמר ? ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ּפ תגּ ם איזׁש הוּ  ׁש ֹלׁש ההזּ ה לוֹ : אמר  ? ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לוֹ : אמר  דּ ר ׁש . הוּ א אחד ׁש מעּת י, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִענינים
וּ בניו  י ׁש י ׁש ּמ עשׂ ה לכאן, בּ אתי לדר ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹלא
- ׁש מעּת  אם ה דּ בר, עּק ר  אבל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י,
ענינים ׁש ני הם הדּ בר עּק ר אמר , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ֱאמר.
בּ יּ וֹ ם אבּ א, ׁש אמר  הוּ א אחד ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש 0מעּת י,
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ע שׂ ה הּמ ק דּ ׁש , בּ ית ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ בנה
ׁש הזדּ ּמ ן  ׁש אחר הּמ ל#. לדוד  רב חסד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶהוּ א
לוֹ  ׁש ּמ חל גּ ב על ואף החטא, אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַלוֹ 
הזּ ה העוֹ לם מן  כּ ׁש יּ צא הוּ א, בּ רוּ # ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
העליוֹ נים הּמ לאכים אוֹ תוֹ  הׁש אירוּ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹלא
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יהו� בוֹ :�עשׂ ה ונשׂ מחה יהו�כהנגילה אנּ א�אנּ א נּ א ׁש יעה הוֹ  ¨¨§Ÿ̈¨¦¨§¦§§¨¨¨§Ÿ̈¦¨¨¨¨

נּ א:�יהו� יהו�כוהצליחה ׁש ם בּ  הבּ א מבּ ית�בּ רוּ � בּ רכנוּ כם §Ÿ̈©§¦¨¨¨©¨§¥§Ÿ̈¥©§¤¦¥

יהו�כז:�יהו� הּמ זבּ ח:�אל קרנוֹ ת עד בּ עבתים חג אסרוּ  לנוּ  ויּ אר §Ÿ̈¥§Ÿ̈©¨¤¨¦§©©£Ÿ¦©©§©¦§¥©

אֹלהיכח ואוֹ דךּ  אּת ה ליהו�כטארוֹ ממךּ :'אלי כּ י�הוֹ דוּ  טוֹ ב כּ י ¥¦©¨§¤¨¡©£§¤¨©Ÿ̈¦¦

חסדּ וֹ : §©¨§לעוֹ לם

והיה ׁש לּ מעלה, יר וּ ׁש לים בּ ׁש ערי ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַלעבר
הּמ קדּ ׁש , בּ ית ׁש נּ בנה  וּ ביּ וֹ ם בּ חוּ ץ. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵיוֹ ׁש ב 
ה7ר למיכאל הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָקרא 
וׁש 0ים הוּ א להיוֹ ת אוֹ תוֹ  וּ מ נּ ה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
ׁש ל  אּפ וֹ טר וֹ ּפ וֹ סים עליוֹ נים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים
כבוֹ דוֹ  כּ ּס א את ׁש הּק יפוּ  א וֹ תם ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש .

הּמׁשיח ּדוד את  להכניס  מיכאל את ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּנה
מעלה ׁשל יר ּוׁשלים ְְְֲִֵֶַַַָָל ׁשערי

הּמ ׁש יחוּ מ נּ ה דּ וד את להכניס מיכאל את ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
מעלה, ׁש ל ירוּ ׁש לים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלׁש ערי
קדוֹ ׁש ה כּ מרכּ בה האבוֹ ת עם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להתקינוֹ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ח)עליוֹ נה. א כּ ל (מלכים על ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
עבדּ וֹ  לדוד ה' עשׂ ה  אׁש ר  ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַהּט וֹ בה

ׁש כּ תוּ ב  הוּ א, ענין - והיּ תר עּמ וֹ . ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ לי שׂ ראל
ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  אחיו. בוֹ  ׁש בּ חלוּ  סבוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִבּ יהוּ דה

לח) אחיו,(בראשית מאת יהוּ דה ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַויּ רד
בּ  והּק דוֹ ׁש  מגּ אותוֹ . ה וּ אׁש הסיר וּ הוּ  רוּ # ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ׁש לּ יט להי וֹ ת יעקב בּ ני  מ כּ ל לפניו  נוֹ ח ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵאין
ליה וּ דה. רק  אלּ א עוֹ למים, ׁש ל  מלכוּ ת ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל

ׁש כּ תוּ ב מט )זהוּ  מיהוּ דה(שם ׁש בט  יסוּ ר ֹלא ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
וֹלא לבדּ וֹ , הוּ א עּמ ים. יּק הת ולוֹ  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוכוּ '
אוֹ מר ׁש היה הדּ בר  והינוּ  יעקב, בּ ני  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלׁש אר

בּ רוּ !אביו. הּק דוֹ ׁש  ראה מה ׁש מע ּת י, ועוֹ ד  ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אחיו? ׁש אר  מכּ ל ליה וּ דה  ׁש לט וֹ ן לתת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָהוּ א
בּ ׁש מוֹ  הוּ א בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  הסּת כּ ל ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א 
יהוּ דה  ׁש ל  בּ ׁש מוֹ  ר ׁש וּ ם ׁש היה ,ה גּ ד וֹ ל ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ֹלא וׁש לטוֹ נוֹ  הכּ ל  על הׁש ליטוֹ  ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בגלל וֹ 
בראׁש וֹ . וּ נׁש קוֹ  דּ וֹ סתאי רבּ י  בּ א ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָיסוּ ר.

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים קיט זוהר מזמור | לחודש  כה | חמישי ספר 600

לחודש כה

יהו�אאקיט בּ תוֹ רת ההלכים דר� תמימי נצריב:�ׁש רי אׁש רי ©§¥§¦¥¨¤©Ÿ§¦§©§Ÿ̈©§¥Ÿ§¥

ידרׁש וּ הוּ : לב בּ כל הלכוּ :ג עדתיו בּ דרכיו עולה פעלוּ  ֹלא אּת הד אף ¥Ÿ¨§¨¥¦§§©¨£©§¨¦§¨¨¨¨©¨

פ מאד:צוּ יתה לׁש מר חקּ י%:הקּ די% לׁש מר דרכי יכּ נוּ  ׁש ואחלי אבוֹ  ֹלא אז ¦¦¨¦ª¤¦§Ÿ§Ÿ©£©¦Ÿ§¨¨¦§Ÿª¤¨¥

מצוֹ תי%: כּ ל אל צדק%:זבּ הבּ יטי מׁש ּפ טי בּ למדי לבב בּ יׁש ר אתחאוֹ ד% §©¦¦¤¨¦§¤§§Ÿ¤¥¨§¨§¦¦§§¥¦§¤¤
מאד: עד ּת עזבני אל אׁש מר ª¤¤§Ÿ©©©§¥¦©§Ÿחקּ י%

מצוה בידו שיתקיים  שרוצה למי

דרך תמימי א')אשר  קיט-א ]:(קיט-א , לפרק תהלים ולמי[שימוש פעמים. עליו לחוש הגוף לרתת 
בידו . שתתקיים מצוה לעשות שירצה 

IIתהלים IIשימוש

טֹוב וכל  החּיים ּכל ה ּוא  ְִַַַָָָהּתֹורה
וגו 'אׁש רי  דר  א)תמימי [זוהר:(קיט, ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

שרה  חיי קלב.)בראשית  תורה](דף זוהר

ה' בתורת  ההלכים  דרך  תמימי אמראשרי .
שאין  שוטים אנשים  הם  כמה אלעזר רבי
לפי  בתורה , לעסוק משגיחים ואין יודעים
היא  טוב וכל חירות וכל חיים כל שהתורה

הבא, ובעולם  הזה בעולםבעולם הם חיים
הזה, בעולם שלמים לימים שזוכים הזה

כג )כמש"כ אמלא,(שמות  ימיך  מספר  את 
הבא בעולם ארוכים שהםקמחולימים לפי 

חיות שמחה, של חיים הם שלמים, חיים
חירות חיים, שהם חיות עצבות, בלי 
שעמלו  מי מהכל, חפשי  הזה בעולם 

העמים כל עליו לשלוט יכולים אין בתורה 
של  דור היה הלא תשאל  ואם שבעולם,
כגון  מלמעלה היתה  זו גזרה אבל שמד,
במחשבה, עלתה וכך וחבריו, עקיבא רבי
לשלוט יכול  שאינו המות ממלאך חירות
אדם אם שהרי בודאי , הוא וכך עליו,
שהיא החיים בעץ  מתדבק היה הראשון 
ולכל  לו מיתה גורם  היה לא התורה,
את הקב"ה נתן כאשר ולפיכך  העולם,
על  חרות בה כתוב מה לישראל התורה
שישראל  ואלמלא נתבאר , וזה הלוחות,
היו  לא החיים, עץ ועזבו חטאו לא
והקב"ה כמקדם, לעולם מיתה גורמים

פב )אמר  אתם(תהלים אלהים  אמרתי  אני 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

מיתה קמח. לאחר היינו בעוה"ב, ארוכים  ימים 
עוה"ז לחיי  קצובים ימים שיש  כמו  כי העדן , בגן
בגן  מותו  לאחר  אחד לכל קצובים ימים יש כן
לכל  ינתן ששם  הפרטיות עוה"ב שנקרא  העדן
וע"י  לנו, מושג שאינו רוחני תענוג שכרו  אחד
שלא ימים לאריכות  שם  זוכה תורה תלמוד זכות

כידוע קרוב , בזמן עוה"ז לחיי לחזור עליו יגזור 
תמיד יום בכל בטובו המחדש  בענין הזוה"ק דרש
שכל  בא ודור הולך דור ובענין בראשית, מעשה
לחיות זמן איזה  לאחר  ובאות חוזרות הנשמות
ואין  חדשות , נשמות  הן מעטות כי עוה"ז, בחיי 

זה: בענין להאריך מקום  כאן
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אכן  עצמכם, השחיתם כלכם, עליון ובני 
וגו' תמותון שעמלכאדם מי  כל וע "כ  ו ,

הרע  נחש עליו  לשלוט יכול אין בתורה 
העולם  את שהחשיך  ייסאההוא רבי אמר ,

אבל  מת ודאי א"ל  מת, למה משה כן אם
ידי  על מת לא אומר , אני  בו שלט לא
בודאי  מת לא בו, נטמא ולא המות מלאך

עולם, לחיי והלך  בהשכינה התדבק אלא
שכתוב שביארנו כמו  נקרא חי (שמואל וזה

כג ) וגו',ב ' חי איש בן יהוידע בן ובניהו
לו  יש חירות בתורה שמתיגע מי כל וע"כ
שאר של  משעבוד הזה בעולם מהכל
שלא הבא בעולם חירות עכו"ם, עמים

ההוא בעולם כלל דין ממנו .יתבעו

IIתהלים IIזוהר 
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כּ דבר%:בּ ט לׁש מר ארחוֹ  את נּ ער יזכּ ה ׁש גּ נייּמ ה ּת  אל דרׁש ּת י% לבּ י בּ כל ©¤§©¤©©¤¨§¦§Ÿ¦§¨¤§¨¦¦§©§¦©©§¥¦
ל�:יאמּמ צוֹ תי%: אחטא ֹלא למען אמרת% צפנּת י יהו�יבבּ לבּ י אּת ה בּ רוּ � ¦¦§¤§¦¦¨©§¦¦§¨¤§©©¤¡¨¨¨©¨§Ÿ̈

חקּ י%:� פי%:יגלּמ דני מׁש ּפ טי כּ ל סּפ רּת י שׂ שׂ ּת יידבּ שׂ פתי עדוֹ תי% בּ דר� ©§¥¦ª¤¦§¨©¦©§¦Ÿ¦§§¥¦§¤¤¥§¤©§¦

הוֹ ן: כּ ל ארחתי%:טוכּ על ואבּ יטה אשׂ יחה ֹלאטזבּ פקּ די% אׁש ּת עׁש ע בּ חקּ תי% §©¨§¦ª¤¨¦¨§©¦¨Ÿ§Ÿ¤§ªŸ¤¤§©£¨

דּ בר%: ¤¨§©§¤אׁש כּ ח

לשכחה

נער  יזכה ט')במה קיט-ב]:(קיט-ב, לפרק  תהלים ביעא[שימוש סב הלב לפתיחת עוד לשכחה,
מורשה משה לנו צוה  ותורה דברך . אשכח  לא עד נער  יזכה במה  עליו , וכתו יתה  וקלוף בשלותה 
וכל בתורתך לבי  פתח מופיא"ל. שובניא"ל . פניא "ל. שלו ושם וכו'. התורה ספר ימוש  לא וכו '.
עוד  אחת . בבת הביצה ויאכל ה' יום בתענית  מנחה בעת זה ותעשה זוכר , אהיה לומד שאני  מה

ג"פ. חקיך למדני עד נער יזכה במה  מיד יאמר

IIתהלים IIשימוש

לעֹולם לאכל ה ּצּדיקים עתידים הּזה ֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמה ּמן
ַָהּבא

דּ רׁש ּת י ,בּ כל  י)לּב י פ ':(קיט-ב, שמות , [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

ס "ג :)המן מהּמ ן ](דף  אלעזר , רבּ י ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָׁש נה
הבּ א. לע וֹ לם לאכל הצּ דּ יקים עתידים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַהזּ ה

זה כּ מוֹ  ּת אמר  ֹלאואם ׁש ֹּלא? יוֹ תר. אלּ א ! ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
מהוּ  לעוֹ למים. כּ # ׁש בּ ארנוּ היה כּ מוֹ  ? ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

כז)ׁש כּ תוּ ב וּ לב ּק ר(תהלים ה' בּ נעם לחזוֹ ת ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
וכתוּ ב סב )בּ היכלוֹ , ראתה(ישעיה ֹלא עין ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

לכם נתן  ה' כּ י  רא וּ  וגוֹ '. זוּ לת# ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱאֹלהים
ּפ תח, חזקיּ ה ר בּ י  קל )ה0בּ ת. ׁש יר(תהלים ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ׁש יר ה'. קראתי# מּמ עמּק ים ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עלוֹ ת
אלּ א אמרוֹ . מי פרׁש  וֹלא סתם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עלוֹ ת,
בּ ני  כּ ל לוֹ מר ׁש עתידים הּמ על וֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִׁש יר
אוֹ תוֹ  להאמר הזּ ה ה0יר ׁש עתיד ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

קראתי# מּמ עמּק ים וּ מהוּ  ע וֹ לם. ?לדוֹ רוֹ ת ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
לפני  ּת פלּ תוֹ  ׁש ּמ תּפ לּ ל מי כּ ל ׁש נינ וּ , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָכּ #

בּ ּק ׁש תוֹ  לבּק ׁש  צרי# הּק ד וֹ ׁש , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
לבּ וֹ  ׁש יּ ּמ צא כּ די הלּ ב מעמק ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתּפ לּ ל 
ורצ וֹ ן. לב ויכ וּ ן הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָׁש לם
לבּ י  בּ כל כּ תוּ ב  והרי כּ #, אמר דּ וד ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוהאם

קיט )דּ רׁש ּת י #, מס ּפ יק (תהלים  זה מהוּ פסוּ ק  ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
מּמ עמּק ים ׁש נינוּ ,צּ רי# כּ # אלּ א אדם? כּ ל  ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

לכוּ ן  צרי# הּמ ל#, לפני  בּ ּק ׁש תוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ בּק ׁש 
העּק רים(לבו)דּ עּת וֹ  כּ ל ׁש ל מעּק ר  וּ רצ וֹ נוֹ  ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

הבּ אר  מעמק בּ רכ וֹ ת הכל )למׁש # כּ די (של , ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
וּ מהוּ  הכּ ל, ׁש ל מהּמ עין בּ רכוֹ ת ?ׁש יּ ׁש ּפ יע ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌

אוֹ תוֹ  מּמ נּ וּ  ונמצא מ ּמ נּ וּ  ׁש יּ וֹ צא מקוֹ ם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָאוֹ תוֹ 
ׁש כּ תוּ ב ב )נהר, מעדן,(בראשית יצא ונהר ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

מו)וכתוּ ב עיר(תהלים  י שׂ ּמ חוּ  ּפ לגיו נהר  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
הכּ ל , עמק מ ּמ עמּק ים. נקרא וזה ֹ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים.
וׁש וֹ פעים יוֹ צאים ׁש ּמ עינוֹ ת הבּ אר  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹעמק
למׁש # הראׁש ית  וזוֹ הי הכּ ל, את ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְלבר#

למּט ה. מ ּמ עלה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת 
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דבר%:גּ יז ואׁש מרה אחיה עבדּ % על מּת וֹ רת%:יחמל נפלאוֹ ת ואבּ יטה עיני גּ ל §Ÿ©©§§¤§¤§¤§§¨§¨¤©¥©§©¦¨¦§¨¦¨¤
מצוֹ תי%:יט מּמ נּ י ּת סּת ר אל בארץ אנכי אלכ גּ ר לתאבה נפׁש י גּ רסה ¥¨Ÿ¦¨¨¤©©§¥¦¤¦¦§¤¨§¨©§¦§©£¨¤

עת: בכל מּמ צוֹ תי%:כאמׁש ּפ טי% ה$גים ארוּ רים זדים מעליכבגּ ערּת  גּ ל ¦§¨¤§¨¥¨©§¨¥¦£¦©Ÿ¦¦¦§¤©¥¨©

נצרּת י: עדתי% כּ י ובוּ ז בּ חקּ י%:כגחרּפ ה ישׂ יח עבדּ % נדבּ רוּ  בּ י שׂ רים יׁש בוּ  גּ ם ¤§¨¨¦¥Ÿ¤¨¨§¦©¨§¨¦¦¦§¨©§§¨¦©§ª¤

עצתי:כד אנׁש י ׁש עׁש עי עדתי% ¦¨£¥§©¨Ÿ¤©£ª¥©גּ ם

ימנית עין לחשישת

וגו' יז)גמול קיט-ג]:(קיט-ג, לפרק תהלים ז "פ.[שימוש  עליו  לחוש ימין עין לחשישת

IIתהלים IIשימוש

ולא יֹודעים ׁשּלא האנׁשים טּפׁשים ְְְֲִִִִֶַָָָֹֹּכּמה
מּׁשּום ּבּתֹורה להׁשּתּדל ְְְְִִִִֵַַַָמס ּתּכלים
הּטֹוב וכל  החרּות וכל הח ּיים ּכל  ְְִֵֶַַַַַָָָָׁשה ּתֹורה 

ּובעֹוה "ּב ַָָּבעֹוה"ז 

מ ּת וֹ רת גּ ל נפלא וֹ ת וא ּב יטה  (קיטעיני  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

שרה :יח) חיי פ ' ח "א  קלא :)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף 
ואמר , ּפ תח קיט )אלעזר עיני(תהלים גּ ל  ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

מּת וֹ רת! נפלאוֹ ת  טּפ ׁש ים .ואבּ יטה כּ ּמ ה ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מסּת כּ לים  וֹלא יוֹ דעים ׁש ֹּלא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאנׁש ים
כּ ל ׁש ה ּת וֹ רה מ-וּ ם בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהׁש ּת דּ ל 
הזּ ה  בּ עוֹ לם הּט וֹ ב וכל החרוּ ת וכל ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים

הבּ א  הזה.וּ בעוֹ לם העולם  של ההיא  [החרות  ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
היא] הבא  העולםושל  של  ההיא החרות  [נ"א :

הזה] בעולם  החיים היא  הםהבא  ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַהחיּ ים
בּ עוֹ לם ׁש למים לימים ׁש יּ זכּ וּ  הזּ ה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  כג )הזּ ה, ימי#(שמות מסּפ ר את ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
מ0וּ ם הבּ א, בּ עוֹ לם אר כּ ים וּ לימים ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌3◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲאמ לּ א.
שׂ מחה, ׁש ל  חיּ ים הם ׁש למים, חיּ ים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם
חר וּ ת חיּ ים. ׁש הם חיּ ים עצבוּ ת, בּ לי ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַחיּ ים
מי  ׁש כּ ל הכּ ל . ׁש ל חרוּ ת ה זּ ה, ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
עליו  לׁש ֹלט יכ וֹ לים  אין בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
אוֹ תם ּת אמר , ואם  העוֹ לם. ׁש ל העּמ ים ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל

ה0מד  רבּ י בּ ני כּ מוֹ  מלמעלה, היא גּ זרה  ? ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

וכ# וחבריו, בּ מח ׁש בה.עקיבא עלתה ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
לׁש ֹלט יכוֹ ל  ׁש ֹּלא הּמ ות מלא# ׁש ל ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵחר וּ ת
נדבּ ק  היה אדם ׁש אם ודּ אי. זה וכ# ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעליו,
גוֹ רם היה ֹלא הּת וֹ רה, ׁש היא החיּ ים, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְבּ עץ
כּ ׁש נּ תן  כּ #, וּ מ0וּ ם העוֹ לם. וּ לכל  לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָמות
מה לישׂ ראל, ּת וֹ רה הוּ א בּ ר וּ # ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

בּ ּה  ּפ רׁש וּ ה.כּ ת וּ ב והרי הלּ חת, על חר וּ ת ? ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌3◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
עץ  את ועזבוּ  חטאוּ  ֹלא הם ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא
לעוֹ לם מות גוֹ רמים היוּ  ֹלא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים,

אמר, הוּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  (תהליםכּ בּת חלּ ה. ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌
עליוֹ ן פב ) וּ בני  אּת ם אֹלהים אמר ּת י ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲאני

כּ אדם אכן - עצמכם את חבּ ל ּת ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌3כּ לּ כם .
ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל  מי  כּ ל  כּ ן, ועל וגוֹ '. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְּת מ וּ תוּ ן
הרע  הנּ חׁש  עליו לׁש ֹלט יכוֹ ל  אין ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה ,

העוֹ לם. את  ׁש החׁש י # ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַההוּ א

חי אי ׁש ּבן יהֹוידע ּבן ְְִֶֶַָָָָּובניהּו

מת?אמר  מ ׁש ה לּמ ה  ּכ  , אם ייסא, ר ּב י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌

ֹלא  - חטא  ׁש ֹּלא ּכ יון  ּכ  , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם 

ימות]ימ וּ ת! אבל [ולמה  מת, ודּ אי  ל וֹ , אמר ? ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌
ידוֹ  על מת ֹלא אלּ א אמרנ וּ , בּ וֹ  ׁש לט ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹלא
נדבּ ק  אלּ א  ודּ אי. מת וֹלא בּ וֹ , נטמא ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
חי , נקרא וזה עוֹ לם. לחיּ י  והל# ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ 0כינה
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ׁש כּ תוּ ב ׁש בּ ארנוּ  כג )כּ מוֹ  ב  בּ ן (שמואל  וּ בניהוּ  ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
חי איׁש  בּ ן מי יהוֹ ידע כּ ל כּ ן, ועל וגוֹ '. ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

הכּ ל  מן חר וּ ת  ל וֹ  י ׁש  בּ ּת וֹ רה, ֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ ל
העּמ ים ׁש אר ׁש ל  מ0עבּ וּ ד הזּ ה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
חר וּ ת וּ מזּ לוֹ ת. כּ וֹ כבים עבוֹ דת ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְעוֹ בדי
דּ ין  מּמ נּ וּ  יתבּ עוּ  ׁש ֹּלא מ0וּ ם הבּ א, ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

כּ לל. ההוּ א סוֹ דוֹ ת בּ עוֹ לם כּ ּמ ה ראה בּ א ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
כּ תוּ ב  כּ ! מ-וּ ם בּ ּת וֹ רה, יׁש  (משליעלי וֹ נים ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

טמוּ נים ג ) גנזים כּ ּמ ה מּפ נינים. היא  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְיקרה
בּ ּה  ׁש ל י ׁש  בּ ר וּ ח דּ וד כּ ׁש הסּת כּ ל כּ ן, ועל . ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

מן  יוֹ צאים נפלאוֹ ת כּ ּמ ה וידע ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהחכמה
ואמר ּפ תח קיט )הּת וֹ רה. עיני (תהלים גּ ל ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

מּת וֹ רת #. נפלאוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְוא בּ יטה

ּבכל הם עליֹונים  ס ֹוד ֹות  ׁשּכּמה  לדעת  ְְְִֵֵֶֶַַַָָָּכדי 
ּדבר ּובכל  ּבּתֹורה הּכת ּוב  ּומעׂשה ְֲֲֶֶַַַַָָָָָמעׂשה 

אמת ותֹורת חכמה היא ְְְֱִֶַָָָָודבר

מ ּת וֹ רת גּ ל נפלא וֹ ת וא ּב יטה  (קיטעיני  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

תולדות :יח) פ' ח "א  קמה :)[זוהר ֹבּ א](דף
אוֹ מר היה זכּ אי  בּ ן יוֹ חנן רבּ י ׁש הרי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְראה,
החכמה בּ סוֹ ד ּפ סוּ קוֹ ת הלכוֹ ת מאוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְׁש ֹלׁש 

וׁש ם בּ פס וּ ק בּ תהעליוֹ נה מהיטבאל אׁש ּת וֹ  ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
אלּ א אוֹ תם גלּ ה  וֹלא זהב, מי  בּ ת  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַמטרד
לדעת כּ די  עּמ וֹ , ׁש היה  אליעזר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְלרבּ י
מעשׂ ה בּ כל הם  עלי וֹ נים ס וֹ דוֹ ת ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה
ודבר, דּ בר וּ בכל בּ ּת וֹ רה, ׁש ה וּ א  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַוּ מעשׂ ה,
דברי  כּ # מ0וּ ם אמת. ותוֹ רת חכמה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִהיא
מּמ נּ ה להראוֹ ת קדוֹ ׁש ים דּ ברים  הם ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
ואבּ יטה עיני  גּ ל ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנפלאוֹ ת,

מּת וֹ רת #. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנפלאוֹ ת

ּבאה זֹו ׁשּתֹורה ׁשאמר אי ׁש לא ֹותֹו ְִֶֶַָָָָא ֹוי 
ודברי ּבעלמא  ס ּפּורים  רק ְְְְְְִִִֵַַָָלהרא ֹות

אנּו זה  ּבזמן אפּלּו ּכְך ׁשאם ְְֲִִִֶֶֶַָָהדי ֹוטֹות
הדיֹוטֹות ּבדברי ּתֹורה לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֶַָיכֹולים 

אלקית ּכּלֹו אּלא מּכּלם י ֹותר ְֱִִֵֶֶַָָֹֻֻּוב ׁשבח

מּת וֹ רת גּ ל נפלא וֹ ת ואּב יטה  יח)עיני :(קיט ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

בהעלותך  פ ' במדבר קנ"ב.)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף 
ׁש אמר איׁש  לאוֹ תוֹ  אוֹ י אמר , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
בּ עלמא סּפ וּ רים להרא וֹ ת  בּ אה ז וֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ּת וֹ רה
זה בּ זמן  אפלּ וּ  כּ #, ׁש אם הדיוֹ טוֹ ת. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְודברי
הדי וֹ טוֹ ת, בּ דברי ּת וֹ רה לעשׂ וֹ ת יכוֹ לים ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָאנוּ 
דּ בר להרא וֹ ת אם מכּ לּ ם . י וֹ תר  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְוּ בׁש בח
יׁש  בּ עוֹ לם  סוֹ פרים אוֹ תם אפ לּ וּ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
נל# כּ #, אם  עלי וֹ נים. י וֹ תר  דּ ברים ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם
אלּ א זה. כּ מ וֹ  ּת וֹ רה מהם ונעשׂ ה ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַאחריהם
הם עלי וֹ נים דּ ברים הּת וֹ רה דּ ברי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
עליוֹ ן  עוֹ לם ראה, בּ א עליוֹ נים. ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוסוֹ דוֹ ת 
נׁש קל וּ . אחד בּ מׁש קל ּת חּת וֹ ן ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְועוֹ לם
למעלה. עלי וֹ נים  מלאכים - למּט ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

כּ תוּ ב, העליוֹ נים קד )בּ ּמ לאכים עשׂ ה(תהלים  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌
רוּ חוֹ ת. עליון)מלאכיו במקום בּ ׁש עה(זה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

למּט ה שיורדים)ׁש יּ וֹ רדים גב  על ,(אף ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ֹלא ואם הזּ ה. הע וֹ לם בּ לבוּ ׁש  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתל בּ ׁש ים 
ֹלא הזּ ה, העוֹ לם  ׁש ל כּ מוֹ  בּ לבוּ ׁש  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתלבּ ׁש וּ 
יסבּ ל  ֹלא והע וֹ לם הזּ ה, בּ עוֹ לם לעמד  ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְיוּ כלוּ 
ׁש בּ ראה הּת וֹ רה כּ #, בּ מלאכים ואם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָאוֹ תם.
ועוֹ מדים העוֹ למוֹ ת כּ ל  את וּ בראה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאוֹ תם
ׁש יּ רדה כּ יון וכּמ ה, כּ ּמ ה אחת על  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ גללּה 
בּ לבוּ ׁש י  תתלבּ ׁש  ֹלא אם הזּ ה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם

הזּ ה , ועל העוֹ לם לסבּ ל. העוֹ לם יוּ כל ֹלא  ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌
הּת וֹ רה לבוּ ׁש  הּת וֹ רה, ׁש ל זה סּפ וּ ר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶזה
הּת וֹ רה היא  לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  ׁש חוֹ ׁש ב מי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִהוּ א.
יהיה וֹלא רוּ ח וֹ , ּת ּפ ח  - אחר  דּ בר  וֹלא  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
דּ וד , אמר  זה בּ גלל הבּ א. לע וֹ לם חלק ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵלוֹ 

קיט ) ואבּ יטה(שם עיני מּת וֹ רת!גּ ל .נפלאוֹ ת  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יׁש  ראה, בּ א הּת וֹ רה. לבוּ ׁש  0ּת חת ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַמה 
הּט ּפ ׁש ים ואוֹ תם  ל כּ ל, ׁש נּ ראה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְלבוּ ׁש 
יפה, ׁש נּ ראה אדם בּ ן  על לב וּ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש רוֹ אים
לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  חוֹ ׁש בים  יוֹ תר. מסּת כּ לים ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹלא
הנּ ׁש מה. היא ׁש הגּ וּ ף וח וֹ ׁש בים הגּ וּ ף, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַהוּ א

ׁשל ּבּנׁשמה להס ּתּכל עתידים לבא  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹלעתיד 
ה ּתֹורה ְִַַָנׁשמת 

מצווֹ תּכ מוֹ  והם גּ וּ ף, ל ּה  יׁש  ה ּת וֹ רה זה ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
זה גּ וּ ף ת וֹ רה. גּ וּ פי ׁש נּ קראים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
העוֹ לם ס ּפ וּ רי ׁש הם בּ לבוּ ׁש ים, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתל בּ ׁש 
רק  מסּת כּ לים, ֹלא  הע וֹ לם ט ּפ ׁש י ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה.
וֹלא הּת וֹ רה, ס ּפ וּ ר  ׁש הוּ א לבוּ ׁש , ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
0ּת חת בּ מה מסּת כּ לים וֹלא יוֹ תר, ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְיוֹ דעים
ֹלא יוֹ תר ׁש יּ וֹ דעים אוֹ תם לב וּ ׁש . ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְאוֹ תוֹ 
תחת ׁש ה וּ א  בּ גּ וּ ף אלּ א בּ לּ ב וּ ׁש , ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לים
העלי וֹ ן, הּמ ל# עבדי  החכמים לב וּ ׁש . ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 
אלּ א מסּת כּ לים ֹלא סיני, בּ הר עמדוּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם
מּמ ׁש . ּת וֹ רה הכּ ל , עּק ר ׁש היא בּ נּ ׁש מה, ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַרק 

להסּת כּ ל(ולעולם) עתידים לבא  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְולעתיד 
הּת וֹ רה  נׁש מת ׁש ל  גּ םבּ נּ ׁש מה  כּ # ראה, בּ א . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

וּ נ ׁש מה וּ נ ׁש מה , וגוּ ף, לבוּ ׁש , י ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
אוֹ תם אלּ ה וחילוֹ תיהם ה0מים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלנׁש מה.
ׁש ּמ קבּ ל  הגּ וּ ף  זה ישׂ ראל וּ כנסת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְלבוּ ׁש ים,
כּ # ועל י שׂ ראל , תפארת ׁש היא ה נּ ׁש מה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
זוֹ  ׁש אמרנוּ  נׁש מה לנּ ׁש מה. גּ וּ ף ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִהיא
וּ נ ׁש מה מּמ ׁש . ּת וֹ רה ׁש היא י שׂ ראל , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִתפארת
זה אחוּ ז והכּ ל הּק ד וֹ ׁש , הע ּת יק זהוּ  ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלנׁש מה

ׁש אוֹ מרים בּ זה. ר ׁש עים לאוֹ תם אוֹ י ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

והם  בּ עלמא , סּפ וּ ר רק  היא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּת וֹ רה
א ׁש רי יוֹ תר. וֹלא זה בּ לבוּ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לים

כּ ראוּ י. בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ סּת כּ לים יין הצּ דּ יקים ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אינ ּה  ה ּת וֹ רה כּ # בּ קנקן. רק י וֹ ׁש ב, ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵאינוֹ 
צרי# ֹלא כּ # ועל  זה, בּ לב וּ ׁש  אלּ א ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶיוֹ ׁש בת
הלּ ב וּ ׁש . ּת חת  0יּ ׁש  בּ מה אלּ א ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת כּ ל 
הּס ּפ וּ רים  וכל הלּ ל וּ  הדּ ברים כּ ל  כּ ! ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְועל

לב וּ ׁש ים. הם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַה לּ לוּ 

נ' - מּתֹורתְך נפלא ֹות ואּביטה עיני ְְִִִֵֶַַַָָָּגל
ְָּפלא ֹות

מ ּת וֹ רת גּ ל נפלא וֹ ת וא ּב יטה  (קיטעיני  ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

בראשית:יח) פ' חדש ד.)[זוהר ◌ֵ◌ְואלּ וּ ](דף
זה סוֹ ד על ּפ לאוֹ ת, נ' נפלאוֹ ת, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים
מרכּ בוֹ ת חמׁש  על לעמד ה ּמ ל # דּ וד ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָרצה 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  יח)ה לּ לוּ , קיט  עיני (תהלים גּ ל ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌
וּ כׁש אלּ וּ  מּת וֹ רת#, נפלאוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְואבּ יטה
נעשׂ ים להתעּט ר, אוֹ תּה  וּ מעלה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְמאירים
ׁש לּ מּט ה, החמׁש  לתוֹ # להאיר  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָחמ ׁש ,
מאירים ּפ לאוֹ ת נ' ואוֹ תם מּמ נּ ה. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְוׁש יּ צאוּ 
וּ מתעּט רים למעלה, א וֹ ת ּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעלים
העּמ וּ דים ּת ׁש עת אוֹ תם בּ תוֹ # ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקׁש רים
את מעלים הּת ׁש עה ואוֹ תם  ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרים.
יוֹ רדים כּ אׁש ר למעלה . למעלה י וֹ "ד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָהאוֹ ת
הזּ וֹ  הה "א יוֹ רדים, מּמ י ידוּ ע  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוֹלא
ואוֹ תם הנ', א וֹ תם בּ סוֹ ד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתע ּט רת
לת וֹ כּה . העּמ וּ דים חמׁש ת ׁש הם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּפ לאוֹ ת,
חוֹ זרת וּ מתּפ 0טת, מתעּט רת ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁש ר

ה"א. ׁש ל הּס וֹ ד לתוֹ # נו"ן ׁש ל  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵמהּס וֹ ד
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כּ דבר%:דּ כה חיּ ני נפׁש י לעפר חקּ י%:כובקה לּמ דני וּת ענני סּפ רּת י דּ רכי ¨§¨¤¨¨©§¦©¥¦¦§¨¤§¨©¦©§¦©©£¥¦©§¥¦ª¤
ּפ קּ וּ דכז בּ נפלאוֹ תי%:דּ ר� ואשׂ יחה הבינני קיּ מניכחי% מּת וּ גה נפׁש י דּ לפה ¤¤¦¤£¦¥¦§¨¦¨§¦§§¤¨§¨©§¦¦¨©§¥¦

חנּ ני:כטכּ דבר%: ותוֹ רת% מּמ נּ י הסר ׁש קר בחרּת יל דּ ר� אמוּ נה דּ ר� ¦§¨¤¤¤¤¤¨¥¦¤¦§¨§¨¥¦¤¤¡¨¨¨§¦

ׁש וּ יתי: יהו�לאמׁש ּפ טי% בעדוֹ תי% ׁש ני:�דּ בקּת י ּת בי דּ ר�לבאל ¦§¨¤¦¦¦¨©§¦§¥§¤§Ÿ̈©§¦¥¦¤¤

לבּ י: תרחיב כּ י ארוּ ץ ¦¦¦§©¦¨¤§¦מצוֹ תי%

שמאלית עין לחשישת

כה)דבקה  קיט-ד ]:(קיט-ד, לפרק תהלים אמור [שימוש עצה לך  יתקשה  ואם שמאל, עין לחשישת
פעמים. י ' ברבים  לדרוש  וטוב פעמים, ז' אותו

IIתהלים IIשימוש

בשלימות המצות  לקיום להתעורר
ותמימות

ארוץ דרך  לב)מצותיך [השל "ה :(קיט-ד,

יומא  מסכת  ותוכחותהקדוש  חיים דרך (פרק

כ') המצות ]מוסר לקיום להתעורר כדי
אחד  דברי אעתיק  ותמימות, בשלימות
החרידים  ספר בעל והוא מדבר, קדוש

למצוות) התנאים (בהקדמה  כל  להקדים לי ויש ,
ומצוה  מצוה  בכל ליזהר צריך שאדם
לרצון  שתקובל כדי  כהלכתה, לעשותה 
ניעול  ולא יתברך, יוצרינו מלכנו לפני
הראשון  התנאי דאתי. לעלמא  בכיסופא
ידי  לצאת בכוונה ומצוה מצוה כל  שנעשה 
והרמב"ם  הרי"ף כדפסק חובותינו,
התנאי  כוונה. צריכות מצות והרמב "ן
ביראה  המצוה לעשות והשלישי, השני
בן  שמעון רבי כדאמר  רבה, ובאהבה

ב)יוחאי כה, י' ת' דלאו (תק"ז  פקודא כל ,
היא. פקודא לאו ורחימו בדחילו איהי
במצוה, הגדולה השמחה  הרביעי, התנאי
הוא  דורנא לו, שתזדמן ומצוה מצוה דכל
רוב  ולפי הוא , ברוך הקדוש ליה דשדר

החסיד  הרב גילה  וכן שכרו. יגדל  השמחה
ז"ל  אשכנזי יצחק  ר' מוהר"ר המקובל
לו  שנפתחו שהשיג מה שכל סודו, לאיש
שהיה  בשכר הקודש, ורוח חכמה שערי 

גד  שמחה מצוה כל בעשיית ולה שמח 
דכתיב דהיינו ואמר תכלית. כח,לאין (דברים

אלהיך מז) ה' את עבדת לא אשר  תחת ,
פירוש  כל, מרוב לבב  ובטוב בשמחה
שבעולם  תענוגים מיני  מכל  כל, מרוב 
טובים  ואבנים רב  ופז זהב ומכל

ומרגליות...

ולא יעשנה, תחילה לידו שבא  המצוה
לא - תחילה  אחרת שיעשה  עד יניחנה 
יוכל לא שמא כאחת, מצות שתי יעשה

בשתיהן  להזדרז

במצוההתנאי  הגדול הדיקדוק הששי,
פרטיה וכל כתקנה לעשותה
השביעי , התנאי  כמצותה. ודיקדוקיה

דכתיב לקראתה, והרדיפה (תהליםהריצה 

לב ) התנאי קיט, ארוץ. מצותיך דרך ,
לעשותה הוא שיכול מצוה  כל  השמיני ,

IIתהלים IIזוהר 
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שליח, ידי  על ולא בידו יעשנה בידו
דקידושין שני  פרק בריש (מא,כדאמרינן

ובצורכי א) מבשלוחו, יותר בו מצוה ,
עוסקין. בעצמם האמוראים היו שבת
לידו  שבא המצוה התשיעי , התנאי
שיעשה עד  יניחנה ולא יעשנה, תחילה

כדאמרו תחילה, ב )אחרת סד, אין (פסחים 
לא העשירי, התנאי  המצות. על מעבירין 
יוכל  לא  שמא כאחת, מצות שתי  יעשה 

כדאמרו בשתיהן, ב )להזדרז  מט , ,(ברכות
חבילות. חבילות מצות עושין אין

המצוה, בכבוד  שיזהר  הי "א, התנאי
וכסה, ושפך הדם כיסוי גבי  דכתיב

יכסה ששפך א)במה פז, דהיינו (חולין ,
בזויה המצוה תהא  שלא ברגל, ולא ביד 
המצות. לכל  אב בנין  וזה עליו,

ויגש פרשת תנחומא אמר(ו')ובמדרש
ברוך  הקדוש  אמר  יוחאי, בן שמעון רבי
שהם המצות את מכבדין הוו הוא,
אם כמותו, אדם של  ושלוחו שלוחי 
בזית ואם כבדת, לי כאלו אותם  כבדת 

המצוות. תנאי בזית: לי  כאלו  אותם

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�ה לג עקב:�וֹ רני ואצּ רנּ ה חקּ י% תוֹ רת%לדדּ ר� ואצּ רה הבינני ¥¦§Ÿ̈¤¤ª¤§¤§¤¨¥¤£¦¥¦§¤§¨¨¤
לב: בכל חפצּת י:להואׁש מרנּ ה בוֹ  כּ י מצוֹ תי% בּ נתיב לבּ ילוהדריכני הט §¤§§¤¨§¨¥©§¦¥¦¦§¦¦§¤¦¨¨§¦©¦¦

בּ צע: אל ואל עדוֹ תי% חיּ ני:לזאל בּ דרכ% ׁש וא מראוֹ ת עיני הקםלחהעבר ¤¥§¤§©¤¨©©£¥¥©¥§¨§¦§¨¤©¥¦¨¥

ליראת%: אׁש ר אמרת% מׁש ּפ טי%לטלעבדּ % כּ י יגרּת י אׁש ר חרּפ תי העבר §©§§¦§¨¤£¤§¦§¨¤©£¥¤§¨¦£¤¨Ÿ§¦¦¦§¨¤

חיּ ני:מטוֹ בים: בּ צדקת% לפקּ די% ּת אבּת י הנּ ה ¦¦¥¨©§¦§¦ª¤§¦§¨§©¥¦

מחטא להשמר

לג)הורני  קיט-ה ]:(קיט-ה, לפרק תהלים עליו .[שימוש ותלהו  צבי  בעור כתוב  מחטא, להשמר

IIתהלים IIשימוש

בצדיקים נמצאים  אנשים סוגי שני
ה' לפני ההולכים

מראותהט עיני העבר  וגו' עדותיך אל לבי 

וגו ' לו)שוא פרק .(קיט-ה, נח  פ ' חיים  מים  [באר 

שני ו'] הנה  כי נראה אכן נח... תולדות אלה 
ההולכים בצדיקים  נמצאים  אנשים  סוגי
עובד אשר הצדיק  הוא  האחד ה ', לפני 
מקול יחשה לא ולילה  יום תמיד  בצדקו
לכת הצנע והוא  ה ', ודביקות ותפילה תורה
מדרשו  בבית לו שיושב  כלומר אלהיו ה' עם
אם כי  החוצה, כלל  יראה לא ומסוגר סגור
כאשר בוראו בעבודת  שם ומשתדל עובד
הטובים, ומעשים  ועבודה בתורה שאת יוכל
בעיר לסבב החוצה להתראות  יחפוץ  ולא 
ה' פני את  מאוד ירא כי וברחובות , בשווקים 
יבין  ולבבו בעיניו, יראה פן לנפשו וירא
אומרם ונודע האסורה . וחמדה תאוה איזה 

ה')ז"ל  הלכה א ' פרק ברכות וליבא(ירושלמי עינא .
דוד ביקש וכאשר דעבירה  סרסורי תרי

מבוראו ע "ה ל"ו-ל"ז)המלך קי "ט, הט (תהלים
שוא מראות  עיני העבר וגו' עדותיך  אל לבי
לכל ושרשים  עקרים הם  אלה  שתי כי וגו'.
עצמו  להביא  רוצה  ואינו והחמדות , התאוות

יוכל לא וחלילה חלילה אולי כי  נסיון לידי 
אפשר יצא , מעשה מידי  ואם כך. כל לעמוד
הזאת, לצרה לו  ומה  יצא לא הרהור מידי 
יראה ולא  ושאנן שקט  בביתו לישב לו  מוטב
ספרי  כמו ומצוותיו ה' מחפצי אם  כי לפניו
וכדומה, ציצית תפילין ספרים שאר תורה,
יחפוץ ולא אדם  מבני  הרבה עצמו וירחיק
לעשות אחריהם נגרר יהיה  ח "ו פן בישיבתן 
ובלא עושים, שהמה ממה אלף מיני אחד
ממחשבתו  ויבלבלוהו יטרדוהו  הם הנה  זה ,
שלא בה ' דבוקה להיות  החפצה הקדושה 
מתבודד הוא כן ועל  אחד, רגע על אף  יונח 
ומדבק ומקשר ומיחד  קונו לבין בינו הרבה 
לה' כוחו מאמצי בכל לבבו מורשי כוחי כל
דיבורו  ומחשבתו לבבו וכל המיוחד. אל
לה' ביחוד המה כולם  תנועותיו וכל  ומעשיו
פסול מחשבת שום  בלי ובתמים  באמת 

חלילה.

לשמיםואם  טוב הוא הזה צדיק אמנם
טוב  לא אבל ומאודו, נפשו כח בכל
ומדבק  מקשר  שאינו כיון לבריות הוא
וטרוד  בשוק  ההולך  אדם בן לשום עצמו
ועל  המחיה על ומזונו בפרנסתו היום כל
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ה' דרך  ללמדו לקרבו היה  וטוב הכלכלה,
ערכו, לפי  יעשה אשר  המעשה ואת
בחוצות הלכו בעת שגם בלבו להכניס
וכל , מכל ממנו שמים שם יושכח לבל 
ופחדו  יראתו עת, בכל זכרונו על ויעלה
שעה ובכל עת בכל תמיד ויזכור יתברך
לעשות כח לו הנותן הוא ה' כי  רגע  ובכל 
מרויח היה לא יתברך עזרתו ולולא חיל
לו  מה הוא, כן אם ונמצא וגדול. קטן דבר
כל  נקי  שאינו מממון לפעמים להנות ח"ו
והמשקל  המדידה בענין כמו מאיסורא, כך
וכדומה גבול והשגת דיבורו  וחזרת
ים מני עמוקים הם אשר  האלה, בענינים

חז"ל קס"ה.)וכמאמר  בתרא בגזל (בבא רובן
יהיה ולא הוא אלהים מתת הכל אם וכו',
עליו  נגזר  מכאשר יותר אחת פרוטה אף לו
לא ואם  אופן. בשום זה ביום שישתכר 
מזדמן  שהיה  ודאי ודאי  באיסור , ישתדלנה
עליו  שנגזר כיון כי גמור, בהיתר זאת לו
ימלט לא הלזה ביום כזה שירויח כבר

אשרבשו  וזה זה, לו להיות שלא אופן ם
להרויח לעשות השעה את ודחק מיהר 
שלא תאנה אכל פגה הנה באיסור, זאת
יותר פתי  גמור, שוטה אלא ואינו בזמנה
זאת לו למה  כי  שבעולם הפתאים מכל
בהיתר יאכלנה באיסור  שיאכלנה עד הלא
מגיע  היה אחת רגע או שעה המתין ואילו 
יתעלה. הבורא מאת גמור בהיתר  זאת לו
שהכל  באמת יאמין אם מזה יצמיח  וגם
עליו  שנגזר ומה הוא, אלהים  מאת
זה לו מהיות ימלט לא  זה  ביום שישתכר 
היה חדרים, בחדרי מתחבא היה אם אפילו
סיבות ידי  על ומשיגו אחריו רודפת זאת

כל  מסיבת ובאות המתגלגלות שונות
דבר אשר בחוש רואין שאנו וכמו הסיבות
לביתו  אליו יבוא ממילא  זה לאדם המוכן
כלל  יבוא לא אשר שונים גלגולים ידי על

החכם וכמאמר  האדם מבחר בשכל (בספר

האמונה) שער  בורחהפנינים אחד  היה אילו 
טורפו  היה המות מן בורח כאשר מטורפו
להשיגו  ולמהר ממנו יותר אחריו רודף
לריק  יגע זה יהיה למה ונמצא וכו'. יותר
פני  האיר  מעת כולו היום ובכל כוחו בכל 
גם הלא ואפילה, לילה אישון עד המזרח
פרנסת לצורך ישתדל אשר מהיום במעט
כאשר וירויח  ישתכר ודאי ודאי  מזונו,

כולו. היום  בכל 

בשעה הלא  הריוח עיקר רוב פי על תראה 
או  ערב  לפנות או בבוקר  מהיום אחת
בטילה  בשיחה עוסק היום ושאר היום באמצע
מחניפות  האסורים דיבורים ושאר  וליצנות 
לא  ולמה וכדומה, הרע ולשון וכזבים ושקרים
את  לחלק דאורייתא  לשיעורין עצמו יקבע 
לכם  וחציו לה' חציו לעשותו לחצאין היום
מלא  שולחנו יהיה איך כי פנים, כל על
צריך  פנים כל ועל ח "ו, ריקם רבו ושולחן
עבודת  עם אלהיו לה' עבודה חלק להשוות
כמו  נשמתו בפרנסת להשתדל ולראות עצמו,
חצי  עד ועבודה מתורה יזוז ולא גופא בפרנסת
יכול  אינו ואם לפרנסתו. הנשאר, והחצי היום,

את להקצות באמת אופן לה'בשום היום  חצי
או  היום בשליש  יוכל  כאשר פנים כל  על
התורה ללימוד שיעור יקבע פחות
היום כל ושאר  תמיד, יום בכל  בקביעות
גדול  היום עוד והן במלאכתו עוסק  יהיה

מזונו : על להשתכר בחוץ  לעמוד
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יהו�ומא חסד% כּ אמרת%:�יבאני כּ ימבּת ׁש וּ עת% דבר חרפי ואענה ¦Ÿª¦£¨¤§Ÿ̈§¨§§¦§¨¤§¤¡¤Ÿ§¦¨¨¦
בּ דבר%: יחלּת י:מגבטחּת י למׁש ּפ ט% כּ י מאד עד אמת דבר מּפ י ּת צּ ל ואל ¨©§¦¦§¨¤§©©¥¦¦§©¡¤©§Ÿ¦§¦§¨¤¦¨§¦

ועד:מד לעוֹ לם תמיד תוֹ רת% פקּ די%מהואׁש מרה כּ י ברחבה ואתהלּ כה §¤§§¨¨§¨¦§¨¨¤§¤§©§¨¨§¨¨¦¦ª¤

מושל להכעיס 

מא)ויבואוני  קיט-ו ]:(קיט-ו , לפרק תהלים וישתה .[שימוש מים על אמור האדם על מושל  להכעיס

IIתהלים IIשימוש

מאז אשר הישועות מזכירים אנו כאשר
הזאת בעת לעורר אנו יכולים  עמנו עשה 
עתה גם להיות הזה בזמן ההם בימים 

הישועות אותם

כאמרתךויבואוני  תשועתך  ה ' חסדיך

מא) על:(קיט-ו , שלמה  [תפארת 

פורים] רמזי המלכההמועדים  אסתר ותכתב 
וכו' תוקף כל  כט )את ט, אי'(אסתר ז,. (מגילה

קבעוני א) לחכמים אסתר  להם שלחה
הפ ' עפ"י לבאר הנ "ל קיט ,לדורות. (תהלים

כאמרתך .מא) תשועתך ד' חסדיך ויבואוני 
הרחמים לעורר המע"ה דוד כוונת
אשר הקב"ה מפי יצאו אשר והחסדים 
שמים ד' בדבר  כי  ריקם ישוב לא דברו

ו)נעשו לג , וז"ש(שם כא), נט , ד '(ישעיהו אמר 
ויבואוני  פירוש וזה עולם. ועד מעתה

וכתי' כאמרתך תשועתך ד' (תהליםחסדיך

ג ) נצחי פט, הוא ד ' ודבר יבנה. חסד  עולם 
פט )כמ"ש קיט , נצב (שם דברך ד' לעולם

וכאשר ותעמוד. ארץ כוננת בשמים
בשעת שהי' הלזה החסד הבטחת  יתעורר
גם הישועות כל  יוצמח ממילא אז הבריאה

כמ"ש מא)עתה קיט , כאמרתך .(שם תשועתך
ח)וז"ש קה, כי (שם  כו'. בריתו לעולם זכר

מאז  אשר הישועות  מזכירים אנו  כאשר

הזאת בעת לעורר  אנו יכולים עמנו עשה
עתה גם להיות הזה בזמן ההם בימים
הגמרא פירוש וזה הישועות. אותם
הניסים קביעות שיהי ' לדורות. קבעוני
לכל  ונשפעים נזכרים להיות הדורות לכל 
אסתר ותכתב וז"ש האלו. בימים ודור  דור
ימי  את לקיים תוקף כל  את  המלכה
רואים אנו  כאשר  בזמניהם  האלה הפורים
ובחי ' כו' עלינו עומדים ודור דור בכל  כי
שנזכה והלואי דור ובכל יום בכל  הוא המן 
המשיכו  אשר  ואסתר  מרדכי בחי' למעלות
המגילה. ע"י החסדים קדושתם בעוצם
כל  את כו' המלכה אסתר ותכתב וז"ש
בימים שהי' החסדים  עתה גם לעורר תוקף
היית תשועתם כמ"ש הזה. בזמן גם  ההם 
כן  להיות ודור. דור בכל ותקותם לנצח
החסדים לעורר האלו בימים כח תמיד

הזה: בזמן גם ההם בימים שהי '

וישם המקום מאבני יעקב  כשלקח 
ויצא פרשת ריש בזהר סדרם  מראשותיו
שמאלו בסוד  מזרח דרום מערב  צפון

תחבקני וימינו לראשי תחת

וגו'ואתהלכה  מה)ברחבה [כתבי:(קיט-ו ,

עושה ה' ימין מאמר מפאנו הרמ "ע

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש :מודרׁש ּת י: אבוֹ  וֹלא מלכים נגד בעדתי% בּ מצוֹ תי%מזואדבּ רה ואׁש ּת עׁש ע ¨¨§¦©£©§¨§¥Ÿ¤¤¤§¨¦§¥§¤§©£©§¦§¤
אהבּת י: בחקּ י%:מחאׁש ר ואשׂ יחה אהבּת י אׁש ר מצוֹ תי% אל כּפ י וא)א £¤¨¨§¦§¤¨©©¤¦§¤£¤¨¨§¦§¨¦¨§ª¤

האמתחיל] לברר לאטי  אתנהלה ואני
תזרח וכשמש תצמח מארץ בעצמה
הנה כי  וביראה באהבה  ברחבה ואתהלכה
ראובן  גבי רל"ה דף ויחי  פרשת בזוהר
בואי  רוחות מארבע דרשו אתה בכורי
ויקהל  ובפרשת דוקא סדורינו כפי הרוח
לארבע  אדנ "י  שם אותיות סדרו  צ"ה דף
והיא בדקדוק דרכינו פי על העולם רוחות
מאד  במאוד תמיד לנו צריכה רבתי פנייה
סייעתא ואין ימינו ואורך חיינו הוא כי

מאבנ  יעקב וכשלקח מזו. המקוםגדולה י 
פרשת ריש בזהר  סדרם מראשותיו וישם
בסוד  מזרח דרום מערב צפון  ויצא

תחבקני . וימינו לראשי תחת שמאלו 

שהיה עצמו  את התפאר ע"ה המלך דוד
פקודיך  וברחובות... בשוקים לילך יכול
קודשא מיחד  ותמיד  יחודים, היינו דרשתי 

ושכינתיה הוא בריך

דרשתי ואתהלכה פקודיך כי ברחבה

מה) פ ':(קיט-ו , אפרים  מחנה  [דגל

תצא] וגו'כי צפור קן יקרא כי  יאמר  או
האם את תשלח שלח וגו' רובצת והאם
כבר שהאירו הגם ימים. והארכת וגו'

בזה רזין עינינו ובתיקונים הקדוש בזוהר
ברחמיו עלאין  ה' שחנני  מה אומר  אני  גם ,

דהנה חסדיו, ה')וברוב קמ "ח , תהלים  (מדרש

לכבודו  אלא נברא לא  כולו העולם כל
שיש  השכינה השראת היינו וכבוד 
וזהו  העולם נברא זה בשביל בישראל

הפסוק ז')ביאור  מ"ג , הנקרא(ישעיה  כל
אף  יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי
עולמות הד' כל כאן ורומז עשיתיו,
על  להורות עשיה, יצירה בריאה אצילות
עד  סוף מאין השכינה השראת התפשטות
ומי  הבריאה, כל תכלית וזהו תכלית, אין
השכינה אור  התפשטות שתהיה זה שזוכה
אלא נברא לא העולם כל אז עליו שורה 

האדם, כל  זה כי  ללבן בשבילו, יכול  והוא
ובכל בו  החפצים ישראל נשמות ולצרף 

עמו , שכינה שם שהוא לומרמקום יש  וזה
נכתבה והתורה יקרא כי  בפסוק  שמרומז
וכאלו  אנפין בע' לדורשה כדי נקודות בלי 

המשכה, לשון יקרא  היינו נכתב קן
שתוכל השכינה  זו  במדריגה וכשתהיה ,

לצפור קן שהוא כביכול השכינה להמשיך 
שכתוב  כמו הקב"ה ח ')הוא כ"ז , (משלי 

דרך  על או ממקומו, וגו', נודדת כצפור 
נקרא השיר בעלי שכל שכתב הרמב"ם
הם נהור  כשצפרא שם  על צפרים

לשורר, היינו מתחילים צפור  קן וזהו 
אור הבהיר אור של  קן  שהיא השכינה
אורם  התפשטות להמשיך  ותזכה  עולם

מקוםעליך בכל  היינו בדרך , לפניך אז ,
היא בדרך  ובלכתך  בביתך תהיה שאתה
עניני  בכל היינו עץ בכל  לפניך, הולכת
תבא שתלמוד חיים עץ הנקראת תורה

ז"ל כמאמרם עליך ו '.)ותשרה  (ברכות

שכינה  בתורה ועוסק שיושב  אחד אפילו 
אפילו  היינו הארץ על או  עליו, שרויה

IIתהלים IIזוהר 
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כן  גם  וארציים גשמיים בדברים כשתעסוק
עמך מאא"ז תהיה ששמעתי דרך על

פסוק על מ "ה)זללה"ה קי "ט , (תהלים

היינו  דרשתי פקודיך  כי  ברחבה ואתהלכה
שהיה  עצמו  את התפאר  ע"ה המלך דוד 
כי והטעם וברחובות בשוקים לילך יכול
דורש היה שלא היינו דרשתי פקודיך 
מגמותיו  כל היה זה יחודים  אם כי  מעולם
הוא  בריך קודשא ליחד  שיוכל  תמיד 

היינו תיה ושכינ  ביצים או אפרוחים ,
שיש  ישראל נשמות על לרחם שצריך
שהתחילו  והיינו אלו בחינות שתי  בהם
מהם ונעזב השי"ת בעבודת להשתדל 
ויש  ואחד  אחד כל של מניעה מחמת
מלומדה אנשים כמצות ה' מעשי שעושים
אפרוחים בחינת וזהו ורחימו  דחילו בלא
בלא ותפלה  תורה כי גדפין להם שאין
יש  גם לעילא פרחת לא ורחימו דחילו
שלא מזו פחותה מדריגה עוד  בהם
בעבודת השתדלות בשום כלל  התחילו
וזהו  היולי כח בהם שיש רק השי"ת
היולי  כח בה שיש לביצה שנמשלו ביצים
טירחא צריך  אך  אפרוח ממנה שיתהוה
הפועל  אל מכח שיצא אותה לחמם
כי  שיעור לו אין הכח וזה בריה ולעשות
אין  בריות  כמה להיות יכול  בריה מכל
הוא הכח זה נפשות כמה  ולהחיות מספר

אדם בבני כן גם הענין וכן  ביצה בכל 
כח בו שיש  מישראל ניצוץ רק שהוא
ויזכה ההוא הניצוץ  בו שיתפשט היולי 
רק  עניניו בכל עליו השכינה להשראת 
הניצוץ  ולהבעיר  ולחממם לעוררם שצריך
לעבודתו  שיתלהבו בתוכם שיש הקדוש
וגו' האפרוחים על רובצת והאם יתברך,
השכינה גלות זהו שכביכול  היינו
ניצוץ  שם  שיש מקום בכל  שרובצת
והאם וזהו בה שידבק  ומשתוקקת הקדוש
נפילה לשון  רובצת כביכול השכינה  היינו
ב' אותם על היינו וכו' אפרוחים על
לה וזהו משלה בכל  מלכותו כי בחינות
אפילו  הקדוש ניצוץ  שיש גדול  צער
לשון  תשלח שלח  וזהו הקליפה, במקום
שירחם לצדיק שמזהיר היינו שילוח מי
ולהשיב  להחזיר  ויראה הבחינת אותם על
האם את ועבודה התורה שהיא חיים במים
שמעורר ידי  על כביכול השכינה היא
יתברך  לעבודתו הנ"ל  בחינות שני  אותם
למקורם קדישין הניצוצין יתעלו ובזה
שגם היינו לך תקח הבנים ואת ושרשם,
אותם שתחיה מהבנים יתרון תגיע לך
שתתרבה היינו לך  ייטב למען ותעוררם,
בן  שתחזיר בשכר בנשמתך  טוב ויתוסף 
לאותו  שתזכה ימים והארכת למלך , המלך
והבן. ימים אריכות משם שנמשך מקום

IIתהלים IIזוהר 
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יחלּת ני:זמט אׁש ר על לעבדּ % דּ בר אמרת%נ כר כּ י בעניי נחמתי זאת §Ÿ¨¨§©§¤©£¤¦©§¨¦Ÿ¤¨¨¦§¨§¦¦¦§¨§
נטיתי:נאחיּ תני: ֹלא מּת וֹ רת% מאד עד הליצני מׁש ּפ טי%נבזדים זכרּת י ¦¨§¦¥¦¡¦ª¦©§Ÿ¦¨§¨¦¦¨©§¦¦§¨¤

יהו� ּת וֹ רת%:נגואתנחם:�מעוֹ לם עזבי מרׁש עים אחזתני זלעפה ¥¨§Ÿ̈¨¤§¤¨©§¨¨£¨©§¦¥§¨¦Ÿ§¥¨¤

מגוּ רי:נד בּ בית חקּ י% לי היוּ  יהו�נהזמרוֹ ת ׁש מ% בלּ ילה �זכרּת י §¦¨¦ª¤§¥§¨¨©§¦©©§¨¦§§Ÿ̈

ּת וֹ רת%: נצרּת י:נוואׁש מרה פקּ די% כּ י לּ י היתה זאת ¨¤§§¨¨¤Ÿ¨§¨¦¦¦ª¤¨¨§¦

לטחול

דבר  מט)זכר קיט-ז]:(קיט-ז, לפרק תהלים רפאל,[שימוש גם וכתוב  הטחול  מקום על כתוב לטחול,
פעמים. י"ח  יתיה  אמור  רעה עצה יסיתך ואם

IIתהלים IIשימוש

ּבתּקּונֹו ׁשּנעׂשה  כיון העּקרית ְֲֳִִִֵֶַַָָָָָָהטהרה 
ונעׂשה ּדמי, ּכנ ֹולד  אז  ּובדחילּו, ְְְְֲִִִִֵֶַָָָּברחימּו

אלהים ּבצלם ּבצלמֹו ְְְֱִֶֶַָָֹאדם 

חּק י2''זמרוֹ ת  לי נד )הי וּ  קיט-ז, :(תהלים ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌.◌ֶ◌

אות האותיות  שער - הקדוש [השל "ה 

תמו-תמז] קדושה  - ׁש בּ תק' ּת ּק וּ ן לענין ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
צרי# אינוֹ  ה נּ זכּ ר, הוּ דּ וּ י יאמר כּ י אף ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלבד ,
להעביר יטבּ ל אחת טבילוֹ ת, ׁש ל ׁש  אם ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִכּ י
אחרא סטרא והׁש ארת עוֹ נוֹ  ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌3זהמת 
ׁש יּ ּמ לט אין אדם כּ י  החל , בּ ימי  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַה0וֹ לטת
ניצוֹ צי  לקבּ ל הכנה הוּ א ה0ני ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמּמ צ וּ דתם.
בּ ׁש לׁש  יכ וּ ן זוֹ  וּ בטבילה הנּ ׁש מה, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַמלבּ וּ ׁש 
ׁש עוֹ לים וּ בפרט, בּ כלל הנּ זכּ רים ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵׁש מוֹ ת

ק'ראנוּ ' ב'י וֹ ם 'י 'עננוּ  - י בּ "ק (תהליםכּ מנין ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
י) י בּ "ק,כ , מעבר את 'ויּ עבר  ס וֹ ד וזהוּ  .ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵֹ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֹ

אׁש ר את ויּ עבר  הנּ חל  את ויּ עברם ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַויּ ּק חם
כג-כד )לוֹ ' לב , עם(בראשית ז וֹ  בּ טבילה כּ ל וֹ מר  ,ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌

הׁש ליט י בּ "ק , בּ ׁש ם ׁש ּמ כוּ ן נכוֹ נה ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהכּ וּ נה
בּ גדי  מּמ נּ וּ  ויּפ ׁש טוּ  הּק ד0ה, עליו ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהמׁש יל
רחמי  בּ רב החל, בּ ימי אחרא סטרא ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְמעילי

ל'אלפים' ח 'סד  ׁש 'נּ 'צר  ז)האל, לד, ,(שמות ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
כּ ל  את מעביר וּ בזה נח"ל, ּת בוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָראׁש י 
ל וֹ . א ׁש ר  דּ מסאבא מּס טרא ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ַהּט מאוֹ ת

וכיון  העּק רית, טהרה היא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה0ליׁש י
אז  וּ בדחילוּ , בּ רחימוּ  בּ תּק וּ נוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש נּ עשׂ ה
בּ צלם בּ צלמוֹ  אדם ונע שׂ ה דּ מי , ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְכּ נוֹ לד
בּ גימטר יּ א 'זוֹ המה' סוֹ ד וזהוּ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים.
הכּ וֹ לל  עם  וּ 'טבילה ' ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ'בּ טוּ מאה',
בּ ּט בילה כּ לוֹ מר , אדם'. 'הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטריּ א
ׁש היתה עוֹ נוֹ  זהמת מּמ נּ וּ  העביר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌3◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נה 
דּ מי . כּ נוֹ לד  אדם ונעשׂ ה  אוֹ תוֹ , ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְמט ּמ את
ואז  כּ דרכּ וֹ , יתל בּ ׁש  מּט בילה, ׁש יּ צא  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
דּ מסאבא מּס טרא  וקדוֹ ׁש  טהוֹ ר ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָהוּ א
נוֹ פל , זה קם וּ כ ׁש זּ ה קדם, עליּה  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְדּ ׁש ריה
נוֹ פלת מסאבא רוּ ח אז בּ א ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כׁש הּט בילה
עם 'טבילה' עוֹ לה וכן וּ מסּת ּת רא. ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַוּ בוֹ רחת

ודי : 'טוּ מאה', כּ מנין אוֹ תיּ וֹ ת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶהחמׁש 

בּ שׂ יח[תמז] זוֹ  ּת פלּ ה כּ # אחר ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְויאמר
שׂ פתוֹ תינוּ ', פרים 'נׁש לּ מה ׁש הם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִשׂ פתוֹ תיו ,
וכן  מסאבא, הרוּ חא  כּ ל  נכרתים אז ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְויהי וּ 
'שׂ יח', בּ גימטריּ א מסאבא' 'ר וּ ח ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶעוֹ לה
'זמר וֹ ת ּת פ לּ תנוּ , ׁש ל זמיר וֹ ת ס וֹ ד ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְוזהוּ 

חּק י;' לי  נד )היוּ  קיט , יהי (תהלים ויאמר: . ָ◌ִ◌3◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌
אבוֹ תי , ואֹלהי א ֹלהי י "י  מלּ פני; ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָרצ וֹ ן

את ׁש ּט הרּת י זוֹ  טבילה עםׁש ּת הא גּ וּ פי  ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
מקבּ לת לפני; ל בּ י והגי וֹ ן שׂ פתוֹ תי  ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִשׂ יח

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים קיט זוהר מזמור | לחודש  כה | חמישי ספר 614

בּ ית בּ טבּ עת נחנק ּת י  כּ אלּ וּ  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְונחׁש בת
ידיהם וּ בתפי שׂ ת ׁש בּ ּמ קדּ ׁש , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ טבּ חים
ׁש בּ צּ וּ אר, סימנים בּ ׁש ני  הכּ הנים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֶׁש ל
וּ כאלּ וּ  העצם. ׁש ם ׁש ל  אחרוֹ נה ה' ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלפיּ ס
לׁש חיטת המיחדת בּ מאכלת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶנהרגּת י 

ונתק בּ ל בּ צּ פ וֹ ן,[ּדמי]העוֹ לה, ׁש רת בּ כלי  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִִָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
ׁש ם ׁש ל  הוּ א"ו  לפ יּ ס לפני;, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונרצה
וכליל  איבר איבר נשׂ רפ ּת י וּ כאלּ וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָהעצם.
ה' לפיּ ס לפני;, ניחוֹ ח לריח ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְלא0ים,
מזבּ ח; על אפר  נעשׂ יתי  וּ כאלּ וּ  ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִראׁש וֹ נה.
עלי  ועבר ה ּק ר בּ ן , ׁש ירי ׁש הוּ א ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּט הוֹ ר
ׁש היא הדּ ׁש ן ּת ר וּ מת כּ מצות  סקילה ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ ין 
ׁש ם ׁש ל היּ וּ "ד לפיּ ס הכּ ּפ רה, ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְגּ מר 
רצוֹ ן  יהי הרבּ ים בּ רחמי ; ואּת ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָהעצם.
ׁש בּ זכוּ ת אבוֹ תי, ואֹלהי אֹלהי י "י  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמלּ פני ;
לכבׁש ן  ׁש הׁש לכוּ  ועזריה מיׁש אל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌3◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲחנניה
נתחיּ בּת י  אם ּת צּ ילני כּ ן ונצּ וֹ לוּ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָהאׁש 
נתחיּ בּת י  ואם כּ בוֹ ד;. כּ ּס א לפני  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ'שׂ רפה'
אֹלהי  י"י מלּ פני; רצ וֹ ן יהי 'הרג', ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְלפני ;
אבינוּ  יצחק  ׁש בּ זכ וּ ת אב וֹ תי, ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵואֹלהי
ונצּ וֹ ל , להרג לטבח כּ שׂ ה לפני; ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ עקד 
לפני;, נתחיּ בּת י אם מהריגה ּת צּ ילני  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵכּ ן
נתחיּ בּת י  ואם אּת ה. וח נּ וּ ן רח וּ ם אל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִכּ י
אֹלהי  י"י מלּ פני; רצוֹ ן יהי 'חנק', ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְלפני ;
יעקב  בּ זכ וּ ת ׁש ּת צּ ילני אבוֹ תי , ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵואֹלהי
בּ ן  אליפז מיּ ד א וֹ ת וֹ  ׁש ה צּ לּת  ע"ה, ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָאבינוּ 

ונצּ וֹ ל , ולהמיתוֹ  לחנקוֹ  בּ דּ ר # ׁש בּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵעשׂ ו,
לפני; נתח יּ בּת י ואם מחנק. ּת צּ ילני ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵכּ ן
אֹלהי  י "י  מלּ פני ; רצוֹ ן יהי ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ'סקילה',
את ׁש הצּ לּת  כּ מ וֹ  ׁש ּת צּ ילני  אבוֹ תי, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵואֹלהי
הכּ תוּ ב  ׁש אמר  כּ מוֹ  ע"ה רבּ נוּ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹמׁש ה

ד ) יז , וכן (שמות ונצּ וֹ ל. וּ סקלני', מעט  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌3◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ'עוֹ ד
מאבן  וישׂ ראל מׁש ה את ׁש הצּ לּת  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
עליהם להּפ יל  הבּ ׁש ן  מל# ע וֹ ג ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש בּ ּק ׁש 
הרבּ ים רחמי; בּ רב ּת צּ ילני  כּ ן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְונצּ וֹ ל וּ ,
לפני; נתח יּ בּת י אם הגּ דוֹ לים, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַוחסדי ;

◌ָ◌ִ◌ְסקילה:

נׁש ענּת י ואל כּ י  מלּ פני ;, ריקם ּת ׁש יבני  נא ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
חפץ  אּת ה ואין רחמנוּ תי ;, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ְבּ רב
מרׁש עוֹ  בּ ׁש וּ ב אם כּ י  ר ׁש עים, ׁש ל  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְבּ מיתתן

ׁש נּ אמר  ז)וחיה, נה , דּ ר כּ וֹ (ישעיה רׁש ע 'יעזב ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌
וירחמהוּ  ה' אל ויׁש ב מחׁש בתיו און ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְואיׁש 
ׁש אהב  מי  לסל וֹ ח'. יר בּ ה כּ י  א ֹלהינוּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְואל
את ׁש בּ ר# מי  הבּ נים, את יאהב האבוֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶאת
מי  ׁש גּ אל, מי הבּ נים, את יבר # ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהאבוֹ ת
מי  ׁש זּ כר , מי ׁש וּ עד, מי ׁש הדר , מי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש דּ רׁש ,
מי  ׁש כּ בּ ד, מי ׁש יּ 0ר , מי  ׁש ּט הר, מי ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש חנן,
ׁש ּס מ #, מי ׁש נּ שׂ א, מי  ׁש ּמ לּ ט, מי ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש לּ ּמ ד,
ׁש ּק דּ ׁש , מי ׁש צּ דּ ק , מי ׁש ּפ דה, מי ׁש עזר, ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִמי
את ׁש ּת מ# מי ׁש 0מר, מי  ׁש רחם, ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִמי
ועד  מעּת ה הבּ נים, את יתמ# ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהאבוֹ ת,

סלה. אמן ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָעוֹ לם

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�ח נז דּ ברי%:�לקי לׁש מר חנּ נינחאמרּת י לב בכל פני% חלּ יתי ¤§¦§Ÿ̈¨©§¦¦§Ÿ§¨¤¦¦¦¨¤§¨¥¨¥¦
עדתי%:נטכּ אמרת%: אל רגלי ואׁש יבה דרכי וֹלאחׁש ּת סח$בּת י י §¦§¨¤¦©§¦§¨¨¨¨¦¨©§©¤¥Ÿ¤©§¦§

מצוֹ תי%: לׁש מר ׁש כחּת י:סאהתמהמהּת י ֹלא ּת וֹ רת% עוּ דני רׁש עים חבלי ¦§©§¨§¦¦§Ÿ¦§¤¤§¥§¨¦¦§ª¦¨§¨¨§¦

צדק%:סב מׁש ּפ טי על ל� להוֹ דוֹ ת אקוּ ם לילה אׁש רסגחצוֹ ת לכל אני חבר £©§¨¨§¨©¦§§¥¦§¤¨¥¨¦§¨£¤

ּפ קּ וּ די%: וּ לׁש מרי יהו�סדיראוּ % לּמ דני:�חסדּ % חקּ י% הארץ מלאה §¥§Ÿ§¥¦¤©§§§Ÿ̈¨§¨¨¨¤ª¤©§¥¦

העליון לכרס 

נז)חלקי  קיט-ח]:(קיט-ח, לפרק תהלים ושתה .[שימוש יין  על ז"פ אמור העליון לכרס

IIתהלים IIשימוש

מל ְך ּבימי  ואפּלּו - לעֹולמים  חי  הּמלְך ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּדוד
מל ְך ה ּוא ִֶֶַַָהּמׁשיח 

וג וֹ 'חצוֹ ת  ל  לה וֹ דוֹ ת אקוּ ם  סב )לילה :(קיט, ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

לך לך פ ' ח "א  פב:)[זוהר ראה](דף ◌ֵ◌ְֹבּ א
ׁש אם הלּ ילה, בּ חצוֹ ת קם היה הּמ ל # ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש דּ וד 
והיה בּ מּט תוֹ  ׁש וֹ כב אוֹ  יוֹ ׁש ב  ׁש היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹּת אמר
כּ מ וֹ  אלּ א ֹלא, - ותׁש בּ ח וֹ ת  ׁש יר וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵאוֹ מר 

קיט )ׁש כּ תוּ ב להוֹ דוֹ ת (שם אקוּ ם לילה חצ וֹ ת ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
בּ ׁש ירוֹ ת  להתעּס ק בּ עמידה ודּ אי אקוּ ם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָל !.

הּת וֹ רה  ׁש ל דּ וד ותׁש בּ חוֹ ת כּ # וּ מ0וּ ם . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌
מל# בּ ימי ואפלּ וּ  לעוֹ למים, חי ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
מל# ׁש נינ וּ , ׁש הרי מל#. ה וּ א ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח
ואם ׁש מוֹ , דּ וד - הוּ א החיּ ים מן אם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהּמ ׁש יח,
היה והוּ א ׁש מ וֹ . דּ וד - הוּ א הּמ תים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִמן

ׁש כּ תוּ ב יבא, בּ טרם בּ בּ קר נז)מתעוֹ רר  (שם  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
0חר. אעירה וכ נּ וֹ ר הנּ בל  ע וּ רה כבוֹ די  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָעוּ רה

רּבי ׁשל ּבּדֹור ילדים ׁשאפּלּו ראיתי  ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּכעת
רּבי אׁשרי ְך עלי ֹונה. לחכמה  זכּו ְְְְְִִֶֶַַָָָָׁשמעֹון

מּמּנּו תס ּתּלק ׁשא ּתה ל ּדֹור  א ֹוי  ְְִִִֵֶֶַַַָׁשמעֹון!

וגוֹ 'חצוֹ ת ל  להוֹ דוֹ ת  אקוּ ם  (קיט,לילה ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

לך:סב ) לך  פ' ח "א  צב:)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף 

טרוֹ ניא לבית מ ּט בריה בּ א  היה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַאבּ א
נפגּ ׁש וּ  עּמ וֹ . היה בּ נוֹ  יעקב ור בּ י  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶׁש לּ חמיו,

טר רבּ י בּ כפר  אמר  ל ׁש כּ ב, כּ ׁש רצוּ  ׁש א . ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ּת רנגוֹ ל  כּ אן יׁש  הבּ ית: לבעל אמראבּ א ? ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌

ל ּמ ה הבּ ית: בּ על  מ0וּ םלוֹ  ל וֹ : אמר ? ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
לוֹ : אמר מּמ ׁש . הלּ ילה בּ חצוֹ ת קם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אני
- בּ בּ ית  לי  יׁש  סימן ׁש הרי צרי#, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָֹלא
ממלּ א אני  מּט תי , ׁש לּ פני הזּ ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הּמ ׁש קל
וּ בחצוֹ ת טּפ ה. טּפ ה וּ מטפטף בּ מים, ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 
הּמ ים, כּ ל  מתרוֹ קנים מּמ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה

הגּ לגּ ל ונוֹ הם,[הדבוק]וּ מת גּ ל גּ ל הזּ ה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
חצוֹ ת ה וּ א ואז הבּ ית. בּ כל  קוֹ ל וֹ  ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מע
קם ׁש היה  לי היה אחד וזקן מּמ ׁש . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה
וּ מ0וּ ם בּ ּת וֹ רה, וּ מ ׁש ּת דּ ל לילה  חצ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְבּ כל 
בּ ר וּ # אבּ א: ר בּ י אמר  זה. את עשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָכּ #
הלּ ילה בּ חצוֹ ת לכאן. ׁש 0לחני  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמן

הגּ לגּ ל אוֹ תוֹ  אבּ א[הדבוק]נהם  רבּ י קמוּ  . ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ׁש היה האיׁש  אוֹ ת וֹ  את וׁש מעוּ  יעקב, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
והיה עּמ וֹ , בניו וּ ׁש ני  הבּ ית  בּ יר כּ תי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵיוֹ ׁש ב 

כּ תוּ ב קיט )א וֹ מר, אקוּ ם (תהלים לילה חצוֹ ת  ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
צדק! מׁש ּפ טי על  ל! ראהלה וֹ ד וֹ ת מה . ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

בּ חצוֹ ת וֹלא לילה חצוֹ ת אמר  ׁש הוּ א ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָדוד
ל ּק דוֹ ׁש הלּ ילה ודּ אי  - לילה חצוֹ ת  אלּ א ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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הּק דוֹ ׁש  נקרא כּ # וכי כּ #. אמר הוּ א ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ רוּ #
ה וּ א מּמ ׁש בּ רוּ # לילה חצוֹ ת ׁש הרי כּ ן, ? ָ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

היא ואז וסיעתוֹ , נמצא הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
עם להׁש ּת ע ׁש ע העדן לגן ׁש נּ כנס ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַה0עה

◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים.

נׁש ּת ּת ף אמר ו דּ אי יעקב , לרבּ י  אבּ א ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
קרבוּ  יחד. ונתחבּ ר ה0כינה ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִעם
ּפ י#, דּ בר  אמר לוֹ , אמרוּ  עּמ וֹ . ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְויׁש ב וּ 

זה ל# מנּ ין אמר ּת , להם,ׁש יּ פה אמר ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
אוֹ מר, היה וע וֹ ד מּס בי. למדּת י  זה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר

ׁש ל [שתחלת]ׁש 0ֹלׁש  הראׁש וֹ נוֹ ת ה0עוֹ ת ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
מתעוֹ ררים ׁש לּ מּט ה  הדּ ינים כּ ל ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה,
וּ בחצוֹ ת בּ עוֹ לם . וּ מׁש וֹ טטים ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוהוֹ לכים
מתעוֹ רר הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  מּמ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה
נמצאים. אין ׁש לּ מּט ה והדּ ינים עדן, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְבּ גן

הּמ נ  אין וכל בּ לּ ילה, ׁש לּ מעלה הגים ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מנּ ין  מ ּמ ׁש . הלּ ילה בּ חצוֹ ת אלּ א ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים

ׁש כּ ת וּ בלנוּ  מאברהם, יד )? ויּ חלק (בראשית  ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌
- בּ מצרים לילה. יב )עליהם ויהי (שמות ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

כּ # בּ ּת וֹ רה רבּ ים וּ במקוֹ מ וֹ ת  הלּ ילה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַבּ חצי
יוֹ דע. היה ודוד היה[ומה]נמצא . וּ מנּ ין ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש ּמ לכוּ תוֹ י וֹ דע  הזּ קן, אמר כּ # אלּ א ? ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
בּ זה בּ 0עה[הלילה]ּת לוּ יה  עוֹ מד זה ועל , ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌

ל ּק דוֹ ׁש - קרא ולכן ׁש ירה, ואוֹ מר ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַהזּ וֹ 
לילה חצוֹ ת אקוּ ם[ממש]בּ רוּ #-הוּ א ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

הדּ ינים כּ ל ׁש הרי  וגוֹ ', ל# ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְלהוֹ דוֹ ת
נמצאים הּמ לכוּ ת ודיני מכּ אן, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְּת לוּ יים
בּ ּה , דּ וד נק ׁש ר  ה0עה וּ באוֹ תּה  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן.

וּ נׁש ק וֹ . אבּ א רבּ י בּ א ׁש ירה. ואמר  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוקם
הרחמן  בּ רוּ # הוּ א. כּ # ודּ אי  לוֹ , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאמר

לכאן. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש 0לחני

זכּו ׁשמעֹון רּבי  ׁשל  ּבּדֹור ילדים ְְֲִִִִֶַַָָאפּלּו
ׁשמעֹון! רּבי א ׁשריְך עליֹונה. ְְְְְִִֶֶַַָָָלחכמה 

והרי בּ א מק וֹ ם, בּ כל  דין הוּ א הלּ ילה ראה, ְֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
ודּ אי , ה וּ א וכ # הדּ ברים, את ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵהקמנוּ 
אוֹ תוֹ  אמר ׁש מע וֹ ן. רבּ י  לפני הער ּת י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
ל ּמ ה כּ #, אם האי ׁש , אוֹ תוֹ  ׁש ל בּ נוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהיּ לד 

לילה חצוֹ ת נאמרכּ תוּ ב הרי לוֹ , אמר  ? ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
מלכוּ ת מתעוֹ ררת הלּ ילה ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש בּ חצוֹ ת
לוֹ  אמר דבר. ׁש מע ּת י  אני אמר, ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים.
ּפ י# דּ בר  ׁש הרי טוֹ ב, בּ ני אמר  אבּ א, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י
ׁש הרי  ׁש מעּת י, אני אמר, הּמ אוֹ ר . קוֹ ל ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
ה וּ א מקוֹ ם וּ בכל  הּמ לכ וּ ת, דּ ין הוּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה
ׁש יּ וֹ נקת מ0וּ ם חצוֹ ת , ׁש אמר  וזה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִדין .

גונים וּ ודּ אי [חצות]בּ ׁש ני וחסד . בּ דין - ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌
ׁש הרי  דין, היא הראׁש וֹ נה ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ חצית
בּ צד  פניה מאירה היא האחרת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַבּ ּמ חצית
קם ודּ אי . כּ תוּ ב לילה חצ וֹ ת כּ ן ועל ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד,
אוֹ תוֹ . וּ בר# בּ ראׁש וֹ  יד וֹ  ושׂ ם אבּ א ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י
חכמה, נמצאת ׁש אין ח ׁש בּת י ודּ אי  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאמר,

ב ּה  ׁש זּ כ וּ  הצּ דּ יקים  בּ אוֹ תם  ראיתירק כּ עת  . ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌
זכ וּ  ׁש מעוֹ ן  רבּ י ׁש ל בּ דּ וֹ ר ילדים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אפלּ וּ 

ׁש מעוֹ ן  רבּ י אׁש רי! עליוֹ נה. אוֹ ילחכמה  ! ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
מּמ נּ וּ  תסּת לּ ק ׁש אּת ה ה בּ קר!לדּ וֹ ר  עד יׁש בוּ  ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌

בּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתע ּס קוּ 

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�ט סה עבדּ % עם עשׂ ית כּ יסוכּ דבר%:�וֹ ב לּמ דני ודעת טעם טוּ ב ¨¦¨¦©§§§Ÿ̈¦§¨¤©©¨©©©§¥¦¦
האמנּת י: ׁש מרּת י:סזבמצוֹ תי% אמרת% ועּת ה ׁש גג אני אענה טוֹ בסחטרם §¦§¤¤¡¨§¦¤¤¤¡¤£¦Ÿ¥§©¨¦§¨§¨¨§¦

חקּ י%: לּמ דני וּ מטיב ּפ קּ וּ די%:סטאּת ה אצּ ר לב בּ כל אני זדים ׁש קר עלי טפלוּ  ©¨¥¦©§¥¦ª¤¨§¨©¤¤¥¦£¦§¨¥¡Ÿ¦¤

ׁש עׁש עּת י:ע  ּת וֹ רת% אני לבּ ם כּ חלב אלמדעאטפׁש  למען ענּ יתי כי לי טוֹ ב ¨©©¥¤¦¨£¦¨§¦£¨§¦¦¦ª¥¦§©©¤§©

וכסף:עבחקּ י%: זהב מאלפי ּפ י% תוֹ רת לי טוֹ ב ª¤¦©¦¥©§¥¨¨¨¨¤

וימנית שמאלית כוליא  לחשישת

עשיתי  סה)טוב קיט -ט]:(קיט-ט, לפרק תהלים אמור [שימוש והימנית שמאלית כוליא לחשישת
ז "פ.עליו 

IIתהלים IIשימוש

לקרּבנֹות לא  צרי ְך אינֹו ּבּתֹורה ׁשעמל ֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָֹמי 
מה ּכל ט ֹובה הּתֹורה ׁשהרי לעֹול ֹות ְְֲֵֵֶַַָָֹֹולא

האמּונהוה ּכל ׁשל  הּקׁשר  יא ְֱִֶֶֶַָָָ
וגו 'טוֹ ב ּפ י 2 תוֹ רת עב )לי ח"ג:(קיט, [זוהר ִ◌ַ◌ִ◌

לו) תורה](דף  פיך זוהר תורת לי טוב
ואמר אלעזר  רבי פתח וכסף. זהב  מאלפי

נא) ידי (ישעי ' ובצל  בפיך דברי ואשים
ולאמר ארץ  וליסוד שמים לנטוע כסיתיך

למדנו אתה, עמי שמתיגע לציון מי  כל 
תורה, מרחשות ושפתותיו  תורה בדברי
עליו  תפרוס והשכינה עליו מחפה הקב"ה

ידי כנפיה  ובצל בפיך  דברי ואשים זש"כ ,
מקיים כסיתיך, שהוא אלא עוד ולא

ביום  כאילו עמו  משמח והקב"ה העולם,
לנטוע  זש"כ  הארץ, ויסד  שמים נטע  הזה

ארץ  וליסוד עמי שמים לציון ולאמר  ,
בשם נקראים שישראל למדנו מכאן אתה 
אתה, עמי לציון ולאמר  שכתוב  ציון, של
בשם נקראת ישרא"ל  שכנס"ת לראות ויש

שכתוב ציון, א)של  במשפט(שם  ציון

בין  מה וראה ובוא בצדקה. ושביה  תפדה
האמת, לנביאי  בתורה  המתיגעים אותן
מהנביאים  חשובים  בתורה המתיגעים אלו 
התורה  שלומדי לפי הטעם, מה זמן, בכל 
מנביאים  יותר עליונה במדרגה ,עומדים

למעלה עומדים בתורה המתיגעים אלו
תורה שנקרא היסוד קמטבהמקום שהוא

למטה עומדים והנביאים האמונה, כל של
אלו  וע"כ והוד, נצח שנקרא בהמקום
מהנביאים חשובים  בתורה  המתיגעים
עומדים שאלה יותר, מהם ועליונים
ואותן  למטה, עומדים ואלו למעלה
עומדים הקודש ברוח דברים שאומרים
המתיגעים הם זכאים  וע "כ מכלם, למטה
על  יותר  עליונה במדרגה שהם בתורה 
לא צריך אינו בתורה שעמלו מי כלם,
טובה התורה  שהרי לעולות, ולא  לקרבנות
וע "כ  האמונה , כל  של הקשר  והיא  מהכל

ג )כתוב וכל (משלי  נעם דרכי דרכיה 
לאוהבי  רב שלום וכתוב  שלום, נתיבותיה

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו
התפארת:קמט. ספירת היינו
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מכשול, למו ואין וראה(ג-לה.)תורתך  ובוא
בו  נדבקים בתורה המתיגעים אותן כל
התורה, בכתר ונתעטרים בהקב"ה
משויט והקב"ה ולמטה, למעלה ונאהבים
המתיגעים אותן שכן כל ימינו, להם
שהם נתבאר וזה בלילה, גם בתורה 
יחד, ומחוברים  השכינה עם משתתפים
אחד  בחוט הקב"ה מעטרם הבקר בא וכאשר 
העליונים  בין ניכרים שיהיו חסד של

בשעה  בקר ככבי אותן וכל והתחתונים,
בתורה  העמלים אותן וכל  ישראל  שכנסת
מזמרים  כלם המלך, לפני  להראות באים

זש "כ לח)יחוד, ויריעו(איוב בקר ככבי יחד ברן
כמש"כ  ויריעו , מה  אלהים, בני כד)כל (ישעי'

הדינים  שאותן הארץ, התרועעה רועה
כאשר  הבקר  מלפני כלם ונשברים בטלים

בעולם  הבקר  וישכם קננתעורר  כמש"כ 
אלהים. בני כל ויריעו  וע"כ בבקר , אברהם

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו
אבינו:קנ . אברהם  של מדתו שהיא החסד מדת נתעורר  שבבקר  פי'
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מצוֹ תי%:יעג ואלמדה הבינני ויכוֹ ננוּ ני עשׂ וּ ני כּ יעדדי% וישׂ מחוּ  יראוּ ני יראי% ¨¤¨¦©§§¦£¦¥¦§¤§§¨¦§¤§¥¤¦§¦§¦§¨¦
יחלּת י: יהו�עהלדבר% ענּ יתני:�ידעּת י ואמוּ נה מׁש ּפ טי% צדק יהיעוכּ י ¦§¨§¦¨§¦¨©§¦§Ÿ̈¦¤¤¦§¨¤¤¡¨¦¦¨¦§¦

לעבדּ %: כּ אמרת% לנחמני חסדּ % תוֹ רת%עזנא כּ י ואחיה רחמי% יבאוּ ני ¨©§§§©£¥¦§¦§¨§§©§¤§Ÿ¦©£¤§¤§¤¦¨§

בּ פקּ וּ די%:עחׁש עׁש עי: אשׂ יח אני עוּ תוּ ני ׁש קר כּ י זדים יראי%עטיבׁש וּ  לי ׁש וּ בוּ  י ©£ª¨¥Ÿ¥¦¦¤¤¦§¦£¦¨¦©§¦¤¨¦§¥¤

עדתי%:(וידעו) ׁש :פ וידעי אבוֹ  ֹלא למען בּ חקּ י% תמים לבּ י יהי §Ÿ§¥¥Ÿ¤§¦¦¦¨¦§ª¤§©©¥

לחשדא

עשוני  עג)ידיך  קיט-י]:(קיט-י, לפרק  תהלים בשחרית.[שימוש תפלתך אחר אותו התפלל לחסדא,

IIתהלים IIשימוש

יׂשראל ּתפּלֹות את לק ּבל למעלה אדם  ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָידי 
וגו 'ידי 2 ויכ וֹ ננ וּ ני עג)עשׂ וּ ני  ח "ב:(קיט , [זוהר ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌

רס:) תורה](דף  ע שׂ וּ ני זוהר ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָידי ;
אמר מצוֹ תי ;. ואלמדה הבינני ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַויכ וֹ ננוּ ני 

כתוב שמעון א)רבי אדם(יחזקאל וידי
אדם ידי  שכל  ביארנו הרי כנפיהם, מתחת
כלם הקודש, וחיות ואופנים שרפים היינו
לקבל  כנפיהם תחת וידים כנפים עם
אדם ידי תשובה, בעלי ולקבל  התפלות
התפלות לקבל ובתים מקומות  היינו

פתחים לפתוח האנשים, של ובקשות 
ולעשות קשרים ולקשר לייחד  אותן, לקבל 
שנקראים והבתים המקומות ואלו רצונם,
הם אלה לאנשים לעזור  העומדים אדם ידי 
מדרגה בכל השולטים הקדושים שמות

התפלותקנאומדרגה נכנסין ידיהם ועל 
השערים בכל האנשים של והבקשות
התחתונים שולטים זה  ובכח העליונים,
ויכונוני , עשוני  ידיך הסוד וזהו למעלה,

הקדושים. שמות הם אלו

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו
אורה:קנא. שערי הקדוש בספר כמובא מיוחדים , קדושים שמות  לה  יש  וספירה ספירה כל
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יחלּת י:כּ פא לדבר% נפׁש י לתׁש וּ עת% לאמרפבלתה לאמרת% עיני כּ לוּ  ¨§¨¦§¨§©§¦¦§¨§¦¨§¦¨¥©§¦§¨¤¥Ÿ
ּת נחמני: ׁש כחּת י:פגמתי ֹלא חקּ י% בּ קיטוֹ ר כּ נאד הייתי ימיפדכּ י כּ ּמ ה ¨©§©£¥¦¦¨¦¦§Ÿ§¦ª¤¨¨§¦©¨§¥

מׁש ּפ ט: ברדפי ּת עשׂ ה מתי ֹלאפהעבדּ % אׁש ר ׁש יחוֹ ת זדים לי כּ רוּ  ©§¤¨©©£¤§Ÿ§©¦§¨¨¦¥¦¦£¤

עזרני:פוכתוֹ רת%: רדפוּ ני ׁש קר אמוּ נה מצוֹ תי% בארץפזכּ ל כּ לּ וּ ני כּ מעט §¨¤¨¦§¤¡¨¤¤§¨¦¨§¥¦¦§©¦¦¨¨¤

פקּ ודי%: עזבּת י ֹלא ּפ י%:פחואני עדוּ ת ואׁש מרה חיּ ני כּ חסדּ % ©£¦¨©§¦¦ª¤§©§§©¥¦§¤§§¨¥¦

ימינו  אף לנפוח 

פא)כלתה  קיט-כ]:(קיט -כ, לפרק תהלים פעמים.[שימוש י ' עליו לחוש  הימני  האף לנפוח 

IIתהלים IIשימוש

היה שלו העבודה  שכל - עבדך ימי  כמה
לצורכו ולא  מעפרא שכינתא  לאוקמא 

וגו 'כמה עבדך פד )ימי צדיק:(קיט -כ , [צמח 

ויחי] י 'הוד 'הפ' א'רי'ה ט )ג'ו'ר  .(מט ,
פעמים ב ' כמנין דר"ך, גימ' וס "ת ר "ת
לרמז  אדנ "י , אהי"ה הוי"ה שהוא יב"ק
נוקבין, מיין לעילא מתתא אתערותא על
אצל  זה ונרמז דוכרין. מיין לתתא  ומעילא

למלכות הרומז קד.)יהודה ב , מדת(זוה"ק  כי ,
ליחוד  נוקבין  מיין המעוררת היא המלכות
כידוע  בינה, חכמה שהוא הוי"ה, אהי"ה 

האמת חכמי  ס'בספרי רשב "י, מאמרי  (שער 

פ"א) דצניעתא עלית ספרא בני  מטרף - ט ). .(מט,
צדקה שהודה  תמר בהריגת רש"י פירש

כו)ממנו שלמה(לח , בימי  רבץ כרע לפיכך
גפנו תחת ה)איש ה, יש (מלכים-א  עיי "ש.

עני  בזה כיון ז "ל שרש"י  כי לומר  גדול, ן
נולד  ממנו, צדקה הודה שיהודה ידי על
דוד , בית למלכות נפתח מקור מתמר
הרפ"ח  תיקון שיהיה  משיח נולד שממנו

הידועים  יש ניצוצין  ד"ה בראשית ליקו"ת (עי '

בני להקשות) מטרף וזה טר"ף. הם ועה"כ  ,
הודאתו  ידי שעל מחמת שנתעלה עלית,

כנ"ל . עה"כ  הרפ"ח שהם טר"ף יתוקנו 
הקדושה התורה שמירת ידי  על לזה וזוכה
של  והס"ת הר "ת לכן קודש, ושבת
פשוטה הפ ' לחשבון  ע'לי'ת ב'נ'י  מ'טר'ף 
זה ידי  ועל שב"ת, כת"ר גימ' ת"ת
אהי"ה הוי"ה הק' היחודים נתייחדו
בר"ת המרומז יב"ק, העולים אדנ"י
יב"ק, גימ' מב"ע שהוא ע'לית  ב'ני מ'טרף
בימי  רבץ  כרע  לפיכך  רש"י שפירש וזה
שתחת האותיות כי גפנו, תחת איש שלמה
כן  גם הם מגפ"ן הקודמות ר"ל  גפ"ן

וכנ"ל : יב"ק גימ' מב"ע

עירהאסרי  יא)לגפן  על (מט , לומר  אפשר  .
שפרשנו  המשנהדרך ד"ה (ליקוטים

ע"ההבונה) המלך דוד שאמר קיט ,מה (תהלים

שלי פד ) העבדות ימי  ר "ל עבדך , ימי  כמה
שכל  אדנ "י , כמנין ס"ה  גימ' כמ"ה הוא
שכינתא לאוקמא היה שלו העבודה
דר"ת כאן מרומז וזה לצורכו. ולא מעפרא
על  מרמז ק"א, הוא  ע'ירה ל'גפן א'סרי 
פרקו  לשנות שצריך הקדושה, התורה

חז"ל  מדברי כידוע פעמים ט ק"א  (חגיגה 

ה',ע "ב ) לש"ם לשמ "ה, רק יהיה והלימוד ,

IIתהלים IIזוהר 
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של  הס"ת ולכן מעפרא, שכינתא לאוקמא
אדנ"י , כמנין ס"ה גימ' עיר'ה לגפ'ן אסר 'י 
על  מעפרא, שכינתא לאוקמא רק  שיהיה

חז"ל שאמרו מה ע "ב )דרך  יג כל (יבמות
לה הטיל  בתחילתה למ"ד שצריך מקום
רק  יהיה בתחלה שהלימוד בסופה, ה'

זוכה זה ידי ועל כנ"ל, אחרונה ה' לשם
עילאין, מוחין עד  המלכות מדת להעלות 
שהס"ת אתונ'ו בנ'י בולשרק'ה הנרמזין

לבינה רומז אהי "ה ע "ב )גימ' קח  ג, ,(זוה"ק
לחכמה רומז  א"ב, א'תונו ב'ני של ור "ת

אבא הנקרא רצ.)עילאה .(שם,

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�לפט בּ $מים:�עוֹ לם נצּ ב ארץצ דּ בר% כּ וֹ ננּת  אמוּ נת% ודר לדר §¨§Ÿ̈§¨§¦¨©¨¨¦§Ÿ¨Ÿ¡¨¤©§¨¤¤
עבדי%:צאוּת עמד: הכּ ל כּ י היּ וֹ ם עמדוּ  אזצבלמׁש ּפ טי% ׁש עׁש עי תוֹ רת% לוּ לי ©©£Ÿ§¦§¨¤¨§©¦©Ÿ£¨¤¥¨§©£ª¨¨

בעניי: חיּ יתני:צגאבדּת י בם כּ י ּפ קּ וּ די% אׁש כּ ח ֹלא ׁש יעניצדלעוֹ לם הוֹ  אני ל% ¨©§¦§¨§¦§¨¤§©¦¤¦¨¦¦¨¦§£¦¦¥¦

דרׁש ּת י: פקּ וּ די% אתצהכּ י עדתי% לאבּ דני רׁש עים קוּ וּ  ּת כלהצובּ וֹ נן:לי לכל ¦¦¤¨¨§¦¦¦§¨¦§©§¥¦¥Ÿ¤¤§¨§¨¦§¨

מאד: מצות% רחבה קץ Ÿ§§¨§¦¨¨§¥¦¦̈ראיתי

לדינא

ה' פט)לעולם קיט-ל]:(קיט-ל, לפרק תהלים  זכי[שימוש ואת במנחה תפלתך אחר התפלל לדינא ,
בדין.

IIתהלים IIשימוש

ורֹודפת מעידה עֹוׂשה  ׁשאדם  ְְְִִֶֶֶֶַָָָָה ּמצוה
למעלה ְְֲַַָָאחריו 

וגו 'לעוֹ לם ּפ ּק וּ די2 א ׁש ּכ ח צג)ֹלא  :(קיט, ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌

ח "ג  קיח.)[זוהר תורה](דף  ◌ָ◌ְלעוֹ לםזוהר
רבי  אמר  חייתני . בם כי  פקודיך אׁש כּ ח ◌ַ◌ְ◌ֶֹלא
עליונות התורה מצות וראה בוא אלעזר
מצוה ועשה אדם בא  אם למעלה , הן

הקב" לפני עומדת זו מצוה  האחת,
עשה פלוני  ואומרת לפניו, ומתעטרת

מעורר שהוא לפי  אני, פלוני  ומן אותי
מעורר שהוא כדמיון  למעלה, כזו עשיה 
נתעורר כן כמו למטה המצוה עשיית
למעלה שלום בזה ועושה למעלה,

כמש"כ  כז)ולמטה, במעוזי (ישעי' יחזיק  או
יעשה לי, יעשה שלום לי  שלום  יעשה 
למטה, לי  יעשה שלום למעלה, לי  שלום
מצות שעושה זה אדם של חלקו  אשרי 

התורה.

IIתהלים IIזוהר 
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לחודש כו

שׂ יחתי:מ צזקיט היא היּ וֹ ם כּ ל תוֹ רת% אהבּת י כּ יצחה מצוֹ ת% ּת חכּ מני מאיבי ¨¨©§¦¨¤¨©¦¦¨¦¥Ÿ§©§©§¥¦¦§¤¦

לי: היא לי:צטלעוֹ לם שׂ יחה עדוֹ תי% כּ י השׂ כּ לּת י מלּמ די מזּ קניםקמכּ ל §¨¦¦¦¨§©§©¦§©§¦¦¥§¤¦¨¦œ¦§¥¦

נצרּת י: פקּ וּ די% כּ י דּ בר%:קאאתבּ וֹ נן אׁש מר למען רגלי כּ לאתי רע ארח מכּ ל ¤§¨¦¦¤¨¨§¦¦¨Ÿ©¨¨¦¦©§¨§©©¤§Ÿ§¨¤

הוֹ רתני:קב אּת ה כּ י סרּת י ֹלא מדּ בׁש קגמּמ ׁש ּפ טי% אמרת% לחכּ י נּ מלצוּ  מה ¦¦§¨¤¨§¦¦©¨¥¨¦©¦§§§¦¦¦§¨¤¦§©
ׁש קר:קדלפי: ארח כּ ל שׂ נאתי כּ ן על אתבּ וֹ נן מּפ קּ וּ די% §¦¦¦¤¤§¨©¥¨¥¦¨Ÿ©¨¤

ימנית יד לחשישת

אהבתי  צז)מה קיט-מ]:(קיט-מ, לפרק תהלים  ימים.[שימוש בג' זמנין  ז' עליו לחוש ימין יד לחשישת

IIתהלים IIשימוש

א ּלא ׂשיחתי  היא הּיֹום ּכל להיֹות יכ ֹול ְִִִִֵֶַָָָָאיְך
ּבּתֹורה ׁשּמתי ּגע מי ׁשּכל למדנּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּכאן
ּכא ּלּו זה הרי  אמּתת ֹו על  הּדין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָלהׁשלים

ה ּתֹורה ּכל  ִֵַָָקּים
וגו'מה  ת וֹ רת 2 צז)אהבּת י ח "ב:(קיט , [זוהר ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

כז .) תורה](דף תוֹ רת;זוהר אהב ּת י ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָמה
פתח יהודה רבי שׂ יחתי. היא היּ וֹ ם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָכּ ל
חצות וכתוב וגו', תורתך  אהבתי מה  ואמר 
וראה בוא וגו ', לך  להודות אקום לילה
צריך  והיה ישראל מלך היה  דוד הלא
כרועה לישראל ולהנהיג העם לשפוט
האמת, דרך  מן יסורו שלא ינהל עדרו
אקום לילה חצות כתוב בלילה והרי 
היה והוא  צדקך, משפטי על לך  להודות
עד  הקב"ה של ובתשבחות בתורה עוסק

השחר מעורר היה והוא הבקר, שהאיר
וכנור הנבל  עורה כבודי עורה שכתוב כמו
מקרא אמר  היום בא וכאשר  שחר, אעירה
היא היום כל  תורתך  אהבתי מה זה

היא שיחתי, היום כל להיות יכול איך 
מי שכל למדנו מכאן אלא שיחתי,
אמתתו , על  הדין להשלים בתורה שמתיגע

התורה, כל קיים כאילו זה כל הרי לפיכך
התיגע  ביום וראה  בוא שיחתי, היא היום
ובלילה אמת, משפטי  להשלים בתורה 
שהאיר עד  ותשבחות בשירות עוסק  היה
בהשלמת עסק  היום שכל  הטעם  מה היום,
השמאל  להכליל בשביל משפטים,

מדרגתקנבבהימין  להכליל בשביל ובלילה
היום. במדת הלילה 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו
והיוםקנב . שמאל, בחינת היינו  דין של משפט

שירה  דין, בחינת היינו  ולילה  ימין , בחי' הוא
וע"י  ורחמים , חסד בחי' היינו בשמחה וזמרה

הדין: המתקת  נעשה  הזאת התכללות 
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לנתיבתי:נקה ואוֹ ר דבר% לרגלי צדק%:קור מׁש ּפ טי לׁש מר ואקיּ מה נׁש בּ עּת י ¥§©§¦§¨¤§¦§¦¨¦¦§©§¦¨£©¥¨¦§Ÿ¦§§¥¦§¤
יהו�קז מאד עד כדבר%:�נעניתי יהו�קחחיּ ני נא רצה ּפ י נדבוֹ ת ©£¥¦©§Ÿ§Ÿ̈©¥¦¦§¨¤¦§¦§¥¨§Ÿ̈

לּמ דני:� ׁש כחּת י:קטוּ מׁש ּפ טי% ֹלא ותוֹ רת% תמיד בכּפ י נתנוּ קינפׁש י ¦§¨¤©§¥¦©§¦§©¦¨¦§¨§¨¨§¦¨§

תעיתי: ֹלא וּ מּפ קּ וּ די% לי ּפ ח לבּ יקיארׁש עים שׂ שׂ וֹ ן כּ י לעוֹ לם עדוֹ תי% נחלּת י §¨¦©¦¦¦¤¨¦¦¨©§¦¥§¤§¨¦§¦¦

עקב:קיבהּמ ה: לעוֹ לם חקּ י% לעשׂ וֹ ת לבּ י נטיתי ¥¨¨¦¦¦¦©£ª¤§¨¥¤

לדרך  לצאת

לרגלי  קה)נר קיט-נ]:(קיט-נ, לפרק תהלים צרה .[שימוש מכל ותנצל לדרך  שתצא בעת  התפלל

IIתהלים IIשימוש

לתורה הכל לדבק  דברך לרגלי נר לקיים
לנתיבתינר  ואור  דברך קה)לרגלי  :(קיט-נ,

בראשית] בסוף  מאמרים  תוספת אמת  [אמרי

ב ') ליה(ליל הויין בנר  הרגיל  בגמרא איתא
נר כי דכתיב וברש"י חכמים תלמידי  בנים

י  בחנוכה אור , ותורה להגיע מצוה כולים 
להשכיחם רצו היונים כי התורה לאור
איש  מזה, ההיפך  נעשה כך ואחר תורתך 
שזה לתורה עצמו  לקשר צריך ישראל
בשם אמר אאז"ל הרגילות, אצלו יהיה
מכל  שהולך היינו בנר דהרגיל אאזז"ל 
וזהו  לתורה הכל  ומדבק וממשיך הרגילות
התורה בברכת דברך, לרגלי נר דכתיב
וצאצאי  וצאצאינו אנחנו ונהיה מתפללים
תורתך  ולומדי שמך יודעי כולנו צאצאינו
שעושה התורה כח הוא  זה כי לשמה
תורה, מהכל ונעשה פירות ופירי  פירות
אל  רגלי  ואשיבה דרכי  חשבתי  כתיב 
מחשב  הייתי ויום יום בכל ואיתא עדותיך
פלונית דירה ולבית פלוני למקום ואומר 
לבתי  אותי מביאות רגלי והיו הולך אני
כח שהכניס  היינו מדרשות, ולבתי  כנסיות
פי  על  רק שיהיו המקומות  לכל התורה

תורה, המעשים מכל עושה והיה התורה
התורה בכח אלא נברא לא העולם כל
תורה, המעשים מכל לעשות צריכים ולכן 
לצאת ת "ח מצויין אין מה ומפני  איתא
בתורה מברכין שאין וכו' מבניהן ת"ח
וגו' תורתי  את עזבם על  דכתיב וכו' תחלה
כל  לדבק צריך כי הכוונה בה, הלכו ולא
ומהאי  התורה מכח רק שיהיו המחשבות
היום בתחלת התורה ברכת מברכין טעמא
כי  שלומדים שעה בכל שוב מברכין ואין
תורה בלי  אחד רגע אפילו להפסיק אין
דייקא תחלה בתורה מברכין שאין  והיינו
היונים היום , כל  בתורה דבקים  היו שלא
משהו  להם שהיה יותר עוד להרע רצו
נכתבת התורה כי  לתורה ושייכות  חלק
וישכון  ליפת אלקים יפת דכתיב יונית
שליטה להם היה  זה ידי ועל שם, באהלי
חיצוניות בחכמות התורה אור  לערב ורצו
וזהו  חיצונית חכמה מהתורה לעשות ורצו
לי  כתבו לחכמים המלך שאמר  שאיתא
איתא אולם יונית, בלשון התורה את
שעבורם דמותא סמא בה למשמאילים
וכשנצחום המות, סם עוד  היא התורה

IIתהלים IIזוהר 
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שיש  להיפך אצלם הדבר נעשה ישראל
תורה מחיצוניות אפילו לעשות כח להם
הם יכולים  הסתר יותר שיש מקום ובכל 
על  אמר אאז"ל  התורה, כח שם שיש  לברר 
רק  והבור דכתיב מאי תנחום דר' מימרא
נחשים אבל בו אין מים וכו' מים בו אין
אין  שאם הוא שהפירוש בו יש ועקרבים
ועקרבים, נחשים נעשה אז תורה שהם מים
תנחום דר ' הקודמת למימרא הסמיכות וזה

אמה מכ' למעלה שהניחה חנוכה של  נר 
דהרגיל  לת"ח מרמז חנוכה נר כי פסולה 
צריך  ות"ח ת"ח בנים ליה הויין בנר
חכמים ובתלמידי  כדאיתא ביותר  שמירה
שכנתי  חכמה אני  כתיב מכולם, יותר
באדם חכמה שנכנסה כיון ואיתא ערמה

ערמ עמו ובתלמידי נכנסה ולכן  ומית
נר לקיים לזה והעצה מכולם, יותר חכמים

לתורה. הכל  לדבק דברך לרגלי 

IIתהלים IIזוהר 
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אהבּת י:ס קיג ותוֹ רת% שׂ נאתי יחלּת י:קידעפים לדבר% אּת ה וּ מגנּ י סתרי ¥£¦¨¥¦§¨§¨¨§¦¦§¦¨¦¦¨¨¦§¨§¦¨§¦
אֹלהיקטו מצוֹ ת ואצּ רה מרעים מּמ נּ י ואחיהקטז:'סוּ רוּ  כאמרת% סמכני ¦¤¦§¥¦§¤§¨¦§¡¨¨§¥¦§¦§¨§§¤§¤

מ)ברי: ּת ביׁש ני תמיד:קיזואל בחקּ י% ואׁש עה ׁש עה ואוּ  כּ לקיחסעדני סלית §©§¦¥¦¦¦§¦§¨¥¦§¦¨¥¨§¤§¨§ª¤¨¦¨¦¨¨

ּת רמיתם: ׁש קר כּ י מחקּ י% אהבּת יקיטׁש וֹ גים לכן ארץ רׁש עי כל הׁש בּ ּת  סגים ¦¥ª¤¦¤¤©§¦¨¦¦¦§©¨¨¦§¥¨¤¨¥¨©§¦

יראתי:קכעדתי%: וּ מּמ ׁש ּפ טי% בשׂ רי מּפ חדּ % סמר ¥Ÿ¤¨©¦©§§§¨¦¦¦§¨¤¨¥¦

צרכך  לבקש 

קיג)סעפים קיט-ס]:(קיט-ס, לפרק תהלים בקש .[שימוש ואחר זה התפלל בקשה  כלום לך  שיש  בעת 

IIתהלים IIשימוש

הסעיפים שתי על  פוסחים אתם  מתי  עד
קיג)שנאתיסעפים  תהלים]:(קיט -ס , [מדרש 

שלמה אמר שנאתי. (משליסעפים

יג ) שונאח , הקב "ה כך רע. שנאת  ה' יראת
דרך  והולך  החיים דרך שונא שהוא למי
אני  שונא שאתה מה כל דוד, א"ל  הרע.
ומהו  וגו'. סעפים נאמר, לכך שונא.
של  מדרכיו שפורש מי כל  סעפים,

אומר , הוא  וכן ו)הקב"ה . לא, (יחזקאל

רוצה השמים. עוף כל  קננו בסעפותיו
אמר, אליהו וכן  סעפים. יח,לומר , א  (מלכים

שתי כא) על פוסחים אתם  מתי  עד
בשתי  החבל תאחזו לא  אמר, הסעיפים.
וגו'. תעבדון למי היום לכם  בחרו  ראשים,
אדם בני  הם אלו שנאתי, סעפים
ייסוריהן  מתוך אלהים יראת שמחשבין
מדרכי  שפורש מי וגם מאהבה, ולא
דוד , אמר  אדם. בני בדרכי והולך  האלהים
ולא באונס לא אותם אני עשיתי לא
ותורתך  שנאמר, באהבה, אלא ביראה
מה אהבתי  ששנאת, מה שנאתי אהבתי.
והכל  גזרתו כתב פורש ודם בשר שאהבת.
אותם שעושין  פי על אף אותם, עושין

אלא כן, איני  אני  מיראה . אלא עושין אינם
וכן  אותה. עושה אני תורה של מאהבה
ובשביל  וגו'. אהבתי מה אומר, הוא
סתרי  אלא, תניחני , אל אותה שאהבתי
אתה ומגני  סתרי אחר דבר  אתה. ומגני
לאברהם, שאמרת דבר, לאיזה וגו'.

א) טו, לך (בראשית מגן אנכי  אברם  תירא אל
אומר הוא וכן לו)וגו '. כב , לי (שמואל-ב  ותתן

מי  לכל  אלא  לעצמי, ולא ישעך. מגן
אומר, הוא וכן בך. לא)שבוטח מגן (שם,

סתרי  נאמר , לכך  בו. החוסים לכל  הוא
זה וגו'. מרעים ממני סורו וגו'. אתה ומגני
מה להם, אומר שהיה ואחיתופל, דואג
אחת שעה לי הניחו לי דוחפים אתם 
אומר הוא וכן בתורה. ואעסוק שאשב

יט )לשאול , כו, נא(שמואל-א ישמע ועתה
היום גרשוני  כי  וגו ' עבדך  דברי את אדוני 
עבוד  לך לאמר ה ' בנחלת מהסתפח
היה אחרים אלהים  וכי אחרים. אלהים
שרדפוני  בשביל דוד, אמר  אלא עובד ,
אחרים אלהים כאלו בתורה עוסק ואיני 
מרעים ממני סורו נאמר, לכך  עובד . אני
אמירה, באיזו וגו'. כאמרתך סמכני וגו'.

IIתהלים IIזוהר 
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שאמרת, יד )כשם קמה , לכל (תהלים ה ' סומך
אומר, הוא וכן כד )הנופלים. לז, יפול (שם כי 

ס  ה ' כי יוטל  שאתהלא אמרתי ידו. ומך
שברתי  וגו'. כאמרתך סמכני  סומך,
ואני  חיים לי תן התורה  את שאעשה
סעדני  מתבייש. ואיני התורה  את עושה
שיהא יסעדני  דוד , אמר  כך וגו'. ואושעה
עלי , מביא שאתה בייסורין לעמוד כח בי
א' פרק לשנות הלכתי שתושיעני. בשביל
לידי  אבוא אם סעדני. כח , בי היה ולא
סעדני  לעשותה, יכול הייתי  ולא  מצוה

אומר, הוא וכן לו)ואושעה. יח , (תהלים

שאין  למד, אתה מכאן תסעדני. וימינך
על  אלא לישראל מושיע  הקב"ה
סעדני  נאמר, לכך בתורה. שעוסקים

ואושעה.

וברמיות בשקר התורה, את ולמדו  כשבאו
תרמיתם. שקר כי  נאמר, לכך למדוה.

וגו'סלית מחקיך שוגים קיח)כל  (קיט-ס,

החוטאים, שוגים , כל סלית מהו
עשה ולא התורה את ולמד  דואג בא

מעלה אחיתופל בא אותו. וחלפת אותה,
וחלפת קיימה, ולא התורה את  ולמד פנים
ואחיתופל , דואג דומין היו למה אותו.
בעל  פנה ימים לאחר תבן מלא לבית
בטיט שטחו פי על אף  בטיט, וטחו הבית
התחיל  הטיט נפל תבן , מלאים חורין
אלו, גם היו כך החורין. מן יוצא התבן
מלא ולבבם תורה דקדוקי כל ולמדו באו
שוגים כל סלית נאמר, לכך  הוללות.
שקר כי  מהו  תרמיתם. שקר כי מחקיך.
התורה, את ולמדו כשבאו תרמיתם,
כי  נאמר, לכך למדוה. וברמיות בשקר
רשעי  כל השבת סיגים תרמיתם. שקר
הזה, האשכול  השבת. סיגים מהו, ארץ.
אדם. ביד  נתון הוא ענבים בו שיש זמן כל
והנשאר סוגים, עושה הענבים אכל
יחדו  סג הכל אלו. כך לארץ. משליכו
סמר וגו'. השבת  סיגים נאמר, לכך נאלחו.
הוא וכן גיהנם. של מפחד  בשרי. מפחדך

יד )אומר, לג , חטאים.(ישעיה  בציון פחדו
שנאמר אשריך. פחדת, הקב"ה, לו אמר

יד ) כח , תמיד :(משלי מפחד אדם אשרי
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לעׁש קי:עקכא ּת נּ יחני בּ ל וצדק מׁש ּפ ט יעׁש קניקכבשׂ יתי אל לטוֹ ב עבדּ % ערב ¨¦¦¦§¨¨¤¤©©¦¥¦§Ÿ§¨£Ÿ©§§§©©©§ª¦
צדק%:קכגזדים: וּ לאמרת ליׁש וּ עת% כּ לוּ  כחסדּ %קכדעיני עבדּ % עם עשׂ ה ¥¦¥©¨¦¨¤§¦§©¦§¤£¥¦©§§§©§¤

לּמ דני: עדתי%:קכהוחקּ י% ואדעה הבינני אני ליהו�קכועבדּ % לעשׂ וֹ ת עת §ª¤©§¥¦©§§¨¦£¦¥¦§¥§¨¥Ÿ¤¥©£©Ÿ̈

ּת וֹ רת%:� וּ מּפ ז:קכזהפרוּ  מזּ הב מצוֹ תי% אהבּת י כּ ן כּ לקכחעל כּ ן על ¥¥¨¤©¥¨©§¦¦§¤¦¨¨¦¨©¥¨

י$ כל שׂ נאתי:ּפ קּ וּ די ׁש קר ארח כּ ל רּת י ¦¥Ÿ¦¨§¦¨Ÿ©¤¤¨¥¦

שמאלי יד לחשישת

קכא)עשיתי  קיט-ע]:(קיט-ע, לפרק תהלים ימים.[שימוש בג ' זמנין ז' עליו  לחוש שמאל, יד לחשישת 

IIתהלים IIשימוש

את ותּקן עׂשה ּכא ּלּו ּבּתֹורה ׁשּמׁשּתּדל ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמי 
ּברּוְך הּקד ֹוׁש עם  א ֹותּה לח ּבר הּזאת ְִֵֵַַַָָָָֹהעת

ה ּוא

וגו 'עת  לה ' קכו )לעשׂ וֹ ת פ ':(קיט-ע, [זוהר ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

קטז :)וירא  ואמר,](דף  ּפ תח יהוּ דה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
קיט ) תוֹ רת #.(תהלים הפרוּ  לה' לעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵעת

לה' לעשׂ וֹ ת עת זּ ה ּפ רׁש וּ ה,מה הרי  אלּ א ? ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
עת, ׁש נּ קראת  ישׂ ראל כּ נסת זוֹ  - עת  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲאבל

ׁש נּ אמר טז)כּ מוֹ  אל (ויקרא  עת בכל יבא ואל ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
עת בכל יבא ואל  זּ ה מה כּ מ וֹ הּק ד ׁש . ? ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

ז)ׁש נּ אמר  וזהוּ (משלי  זרה. מא0ה ל ׁש מר # ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
י) מה(ויקרא וגוֹ '. זרה אׁש  ה' לפני  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ קריבוּ 

עת לכּ ל הּט עם וּ זמן עת לּה  ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם  ? ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֹ
כּ ראוּ י , וּ להתחבּ ר  מאירה להי וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלהתקרב

ׁש נּ אמר סט )כּ מוֹ  ה'(תהלים ל# תפלּ תי  ואני ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב כּ מ וֹ  לה', לעשׂ וֹ ת רצוֹ ן. (שמואל עת ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

ח) ׁש ּמ ׁש ּת דּ ל ב  מי  ׁש כּ ל ׁש ם. דּ וד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַויּ עשׂ 
הזּ את העת את ותּק ן עשׂ ה כּ אלּ וּ  ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 

הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  עם אוֹ תּה  .(תפארת)לחבּ ר ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ל ּמ ה כּ # תוֹ רת #.וכל ׁש הפרוּ  מ0וּ ם  ? ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

פר וּ ד  נמצא  ֹלא  תוֹ רת#, הפרוּ  ֹלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש אלּ וּ 
לעוֹ למים. מ יּ שׂ ראל הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ל

ּובני ּבעֹולם  מתק ּימת  ׁשהּתֹורה זמן ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּבכל 
ּברּוְך ה ּקד ֹוׁש ּכביכֹול ּבּה, מׁשּתּדלים ְְְִִִַַָָָָָָאדם
ּבכל וׂשמח  ידיו ּבמעׂשי ׂשמח  ְְְֲֵֵֵַַַָָָָָה ּוא

ָָהעֹולמֹות

וגו 'עת  לה ' קכו )לעשׂ וֹ ת פ ':(קיט-ע, [זוהר ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

קנ"ה :)תרומה  ואמר,](דף  חיּ יא רבּ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
קיט ) ּת וֹ רת #.(תהלים הפרוּ  לה' לעשׂ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵעת

אבל  החברים. וּ פרׁש וּ הוּ  נתבּ אר  זה ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
ׁש הּת וֹ רה זמן בּ כל - לה' לע שׂ וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵעת
בּ ּה , מ ׁש ּת דּ לים אדם וּ בני בּ ע וֹ לם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתק יּ מת
בּ מעשׂ י  שׂ מח הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִכּ ביכוֹ ל
וארץ  וׁש מים העוֹ למוֹ ת, בּ כל  ו שׂ מח  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָידיו
הּק דוֹ ׁש  אלּ א עוֹ ד, וֹלא בּ קיּ וּ מם. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים
ׁש לּ וֹ  הּפ מליה כּ ל את  מקבּ ץ הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #
לי  ׁש יּ ׁש  ה ּק דוֹ ׁש  העם את ראוּ  להם: ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְואוֹ מר 

בּ ׁש בילם מתעּט רת ׁש ּת וֹ רתי ראוּ בּ ארץ, ! ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌
אמרּת ם ׁש אּת ם ידי ח)מעשׂ י  מה(תהלים ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

את ר וֹ אים  כּ ׁש הם והם, תזכּ רנּ וּ . כּ י ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱאנוֹ ׁש 
ּפ וֹ תחים מיּ ד  בּ עּמ וֹ , רבּ וֹ נם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת 

ז)ואוֹ מרים , ב  גּ וֹ י (שמואל כּ י שׂ ראל  כע ּמ # וּ מי  ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מתבּ ּט לים ׁש יּ שׂ ראל וּ בׁש עה בּ ארץ. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד 
צוּ ר ׁש כּ תוּ ב כּ ח וֹ , ּת ׁש ׁש  כּ ביכוֹ "ל ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵמה ּת וֹ רה,

IIתהלים IIזוהר 
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ה0מים צבא וכל כּ תוּ ב , ואז ּת ׁש י. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְילד #
לה'. לעשׂ וֹ ת עת זה  ועל עליו. ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹעמדים

העולם)א וֹ תם יׁש (בני  ׁש נּ ׁש ארוּ , הצּ דּ יקים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
מעשׂ ים ולעשׂ וֹ ת מתנים  לׁש נּ ס ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָלהם

יתחזּ ק  הוּ א  בּ ר וּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  כּ די ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים,
ׁש לּ וֹ . וּ בהמ וֹ נים וּ בּמ חנוֹ ת בּ צּ דּ יקים ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָבּ הם

הּט עם וֹלאמה ּת וֹ רת#, ׁש הפר וּ  מ0וּ ם ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
כּ ראוּ י . העוֹ לם בּ ני בּ ּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמׁש ּת דּ לים

IIתהלים IIזוהר 
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נפׁש י:ּפ קכט נצרתם כּ ן על עדוֹ תי% ּפ תיים:קללאוֹ ת מבין יאיר דּ ברי% ּפ תח §¨¥§¤©¥§¨¨©©§¦¥©§¨¤¨¦¥¦§¨¦
יאבּת י:קלא למצוֹ תי% כּ י ואׁש אפה פערּת י כּ מׁש ּפ טקלבּפ י וחנּ ני אלי ּפ נה ¦¨©§¦¨¤§¨¨¦§¦§¤¨¨§¦§¥¥©§¨¥¦§¦§¨

ׁש מ%: און:קלגלאהבי כל בּ י ּת ׁש לט ואל בּ אמרת% הכן מעׁש קקלדּפ עמי ּפ דני §Ÿ£¥§¤§¨©¨¥§¦§¨¤§©©§¤¦¨¨¤§¥¦¥Ÿ¤

ּפ קּ וּ די%: ואׁש מרה חקּ י%:קלהאדם את ולּמ דני בּ עבדּ % האר ּפ לגיקלוּפ ני% ¨¨§¤§§¨¦¤¨¤¨¥§©§¤§©§¥¦¤ª¤©§¥

תוֹ רת%: ׁש מרוּ  ֹלא על עיני ירדוּ  ¤¨§¨©¨¥§¨¦©מים

שמאלי אף  לנפוח 

קכט)פלאות קיט-פ]:(קיט -פ, לפרק תהלים ומשחהו .לנ [שימוש שמן על לחוש  השמאלי  האף פוח

IIתהלים IIשימוש

אתכם לטהר עליכם יכ ּפר הּזה בּיֹום ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּכי
ּתטהרּו ה' לפני ח ּטאתיכם ְְִִִֵֵֶַָֹֹמּכל 

ׁש מר וּ ּפ לגי  ֹלא על עיני  ירדוּ  תוֹ רת2מים ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

קלו ) תצא]:(קיט-פ, כי פ' חדש זוהר [זוהר 

זהוּ  - ימים ירח אּמ ּה  ואת אביה את  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָוּ בכתה
לבּק ׁש  להר  מׁש ה עלה ׁש בּ וֹ  אל וּ ל, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶֹחדׁש 
ׁש יּ מחל  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים

על  זה,(חטא)לישׂ ראל וּ מ0וּ ם העגל. ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌
ימים, ירח אּמ ּה  ואת אביה את ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָוּ בכתה
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ערות את ׁש גּ לּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  הּת וֹ רה, יח)וערות ערות(ויקרא ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
אמר זה ועל תגלּ ה. ֹלא אּמ # וערות ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָאבי#

קיט ) ֹלא(תהלים על  עיני  ירדוּ  מים ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַּפ לגי
רחוֹ קים ישׂ ראל והי וּ  ת וֹ רת#. ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָׁש מר וּ 
הכּ ּפ וּ רים י וֹ ם עד  ההוּ א, ה זּ מן כּ ל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמה ּמ ל #
בּ תענית ישׂ ראל והיוּ  מההר , מׁש ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ רד
בּ גּ בירה, הּמ ל # נד בּ ק ואז הה וּ א . היּ וֹ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ ל

ׁש נּ אמר כא)כּ מוֹ  אליה(דברים ּת בוֹ א  כּ ן ואחר ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
ברית וכרתוּ  לא0ה. ל# והיתה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ בעל ּת ּה 
עוֹ ד  יעבדוּ  ׁש ֹּלא  ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִעם

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  זרה, לד )עב וֹ דה ה נּ ה(שמות  ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
וכתוּ ב  וגוֹ '. עּמ # כּ ל נגד בּ רית  כּ וֹ רת ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִֹ◌ָאנכי

ועל (שם)ׁש ם לּ #. תעשׂ ה ֹלא מּס כה אֹלהי ָ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ּת ׁש ּק ר אל בּ כּ סף, תמכּ ר נּ ה  ֹלא וּ מכר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֶזה,
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  כסף, אֹלהי בּ ׁש ביל ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ נׁש מת#

כ ) ואֹלהי (שמות כסף א ֹלהי אּת י תעשׂ וּ ן ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַֹלא
י שׂ ראל , הם אׁש רי לכם. תע שׂ וּ  ֹלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָזהב
ּת ענית עליהם גּ זר הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב הזּ ה, כג )בּ יּ וֹ ם הנּ פׁש (ויקרא כל כּ י ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ונכרתה הזּ ה היּ וֹ ם בּ עצם תענּ ה ֹלא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌3◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
חטאיהם. כּ ל לכם ׁש יּ תכּ ּפ ר וּ  כּ די  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵמעּמ יה.

טז)ׁש כּ תוּ ב עליכם(שם  יכּפ ר  הזּ ה  ביּ וֹ ם  כּ י  ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ה' לפני  חּט אתיכם  מכּ ל אתכם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ַֹ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלטהר 

כּ אן. עד  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִּת טהר וּ .

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�צקלז אּת ה מׁש ּפ טי%:�דּ יק ואמוּ נהקלחויׁש ר עדתי% צדק צוּ ית ©¦©¨§Ÿ̈§¨¨¦§¨¤¦¦¨¤¤¥Ÿ¤¤¡¨
צרי:קלטמאד: דברי% ׁש כחוּ  כּ י קנאתי מאדקמצּמ תתני אמרת% צרוּ פה §Ÿ¦§©§¦¦§¨¦¦¨§§¨¤¨¨§¨¦§¨§§Ÿ

אהבּה : ׁש כחּת י:קמאועבדּ % ֹלא ּפ קּ די% ונבזה אנכי צדקקמבצעיר צדקת% §©§§£¥¨¨¦¨Ÿ¦§¦§¤¦ª¤¨¨§¦¦§¨§¤¤

אמת: ותוֹ רת% ׁש עׁש עי:קמגלעוֹ לם מצוֹ תי% מצאוּ ני וּ מצוֹ ק צדקקמדצר §¨§¨§¡¤©¨§¨¦¦§¤©£ª¨¤¤

ואחיה: הבינני לעוֹ לם ¤§¤§¦¥¦£¨§¤§¥עדוֹ תי%

השונאים להשמיד

משפטיך וישר ה' אתה קלז)צדיק קיט-צ]:(קיט-צ, לפרק  החדש תהלים אתה[שימוש צדיק - פסוק
- וגו', את א .ה' עליו ויצדיק המשפט קודם פעמים כמה  אותו יאמר במשפט, לנצח  מאוד טוב 

- בדינו. וינצח -ב.הדין הדיין. לפני  פעמים כ "ד אותו לומר  להוציאג.כתוב או לומר הרוצה כל
צ. אות כל פעמים י "ב יאמר איתו , שהאמת דבר

IIתהלים IIשימוש

ּבׁשעת העֹולם מן ּׁשּנס ּתּלקּו הם ְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשל ׁשה
רצֹון  עת ׁשאז ׁשּבת ׁשל  מנחה ְְִִֵֶֶַַָָָָּתפּלת

ְִֵנמצאת
וגו 'צדקת2 לעוֹ לם קמב )צדק [זוהר:(קיט, ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

קנו.)ח "ב תורה](דף ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִצדקת#זוהר
שלשה למדנו אמת. ותוֹ רת; לעוֹ לם ◌ֶ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶצדק
תפלת בשעת העולם מן  שנסתלקו הם
נמצאת, רצון עת שאז שבת של מנחה 
ואחד  העליון, הנאמן נביא משה אחד 
לפיכך  המלך, דוד  ואחד הצדיק, יוסף 
הדין  צדוק של פסוקים  ג' אומרים אנו

יוסף  של הוא אחד שבת, של  במנחה
כהררי  צדקתך  וזהו לראשונה, הצדיק
יוסף  זה וגו ', רבה תהום משפטיך אל
הרים ככל  אל כהררי  בלבדו שהוא

הנאמן,קנגהעליונים נביא משה ואחד
מרום עד  אלהים וצדקתך  שכתוב וזהו
שהוא לפי וגו', גדולות עשית  אשר 

ושמאל  ימין הצדדים  לכל ואחד קנד נושא
צדקתך  שכתוב  וזהו המלך , דוד הוא
זה לעולם אמת, ותורתך לעולם צדק

המלך  .קנהדוד

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו
הספירותקנג . שהן העליונים הרים כל כי

והוא צדיק יסוד בספירת  משפיעות העליונות 
להמלכות: להעבירו  השפע מכלן כי קנד.מקבל

של  הכולל שהוא התפארת הוא שרשו משה
גבורה: ושל חסד של  והשמאל כי קנה.הימין
וקיים : חי  ישראל מלך דוד
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יהו�קקמה ענני לב בכל ׁש יעניקמואצּ רה:חקּ י%�ראתי הוֹ  קראתי% ¨¨¦§¨¥£¥¦§Ÿ̈ª¤¤Ÿ̈§¨¦¦¥¦
עדתי%: ואׁש וּ עהקמזואׁש מרה ׁש ף בנּ  יחלּת י:(לדבריך)קדּ מּת י לדבר% §¤§§¨¥Ÿ¤¦©§¦©¤¤¨£©¥¨¦§¨§¦¨§¦

בּ אמרת%:קמח לשׂ יח אׁש מרוֹ ת עיני יהו�קמטקדּ מוּ  כחסדּ % ׁש מעה קוֹ לי ¦§¥©©§ª¨¦©§¦§¨¤¦¦§¨§©§¤§Ÿ̈

חיּ ני:� רחקוּ :קנכּ מׁש ּפ ט% מּת וֹ רת% זּמ ה רדפי אּת הקנאקרבוּ  קרוֹ ב §¦§¨¤©¥¦¨§Ÿ§¥¦¨¦¨§¨¨¨©¨

אמת:�יהו� מצוֹ תי% יסדּת ם:קנבוכל לעוֹ לם כּ י מעדתי% ידעּת י קדם §Ÿ̈§¨¦§¤¡¤¤¤¨©§¦¥¥Ÿ¤¦§¨§©§¨

שמאלית רגל לחשישת

קמה)קראתי  קיט -ק]:(קיט-ק , לפרק תהלים  וורד [שימוש שמן על לחוש  שמאל, רגל לחשישת
ומשחהו .

IIתהלים IIשימוש

להשפיע  ישראל  לסביבות עצמו . שיפנה 
צרכיהם די  להם

יסדתם קדם  לעולם כי מעדותיך ידעתי

קנב ) ליקוטי:(קיט-ק, אלימלך, [נועם

הרמז,שושנה] דרך  על לפרש בהקדים
עולה כיצד פירוש בכבש עלה כיצד
לסובב  ופנה ומפרש למדרגה ממדריגה
ישראל  לסביבות  עצמו. שיפנה פירוש
רוצה דרומית צרכיהם די  להם להשפיע
הרוצה כמו החכמה אל לבא הרוצה לומר
בקומו  מיד פירוש מזרחית ידרים להחכים
יבא שמזה התורה  אל רק יפנה לא בבוקר
על  יצא השמש וזהו גדול אור  שיזריח לו
הארץ  על הבהירות כשיבא פירוש הארץ
בא ולוט התורה עסק ידי  על הגוף הוא
לוט הנקרא הרע יצר  לומר  רוצה צוערה

שנעשה מצער מלשון צוערה מצערבא
האור עם פירוש, צפונית מזרחית וקטן,
וטובות השפעות להשפיע יכול הזה
והטמנה הצפנה לזה שצריך גדולות
שפרשתי  ע "ד המקטרג יבין שלא גדולה
שרוצה מי  פירוש יצפין להעשיר הרוצה 

עליהם ולהמשיך ישראל את להעשיר 
הקטרוג. מן הדבר להצפין צריך השפעה
יבא שיצפין ידי על יאתה זהב  מצפון וזהו
לומר רוצה קדם וזהו השפעות, היינו זהב
פירוש  מעדותיך  ידעתי האור  מזרח ידי  על
עדות הנקראים דברים השני  לדעת אוכל
בצפון  ושולחן  בדרום היה מנורה דהיינו

וזהו עדות בשניהם מעדותיךונאמר ידעתי 
כי להשפיע כדי החכמה להשיג שאוכל
יסדת  זה שכל פירוש  יסדתם לעולם

להם  להשפיע כדי העולם .בשביל

דהנהטעמו  לפרש ויש ד '. טוב כי וראו
מהעולם להנות  רשאי אין האדם
שאדם הראיה  והן ושתיה, אכילה הן הזה
כדרך  החמדה  עיקר שהם בעיניו רואה
צריך  כן ואם חומד ולב רואה  עין שאמרו
בדבר אם כי יהיה לא ראיותיו שכל האדם
ומובן  בנפלאותיו לבחון וברוממותו ד'
שתטעמו  מה כל  פירוש  טעמו  ממילא
מה וכל וראו ושתיה אכילה היא בפה
כי  להבין אם כי הכל  יהיה לא זה שתראו

יתברך . וגדולתו טובתו להכיר ד ' טוב 

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש כחּת י:רקנג ֹלא תוֹ רת% כּ י וחלּ צני עניי לאמרת%קנדאה וּ גאלני ריבי ריבה §¥¨§¦§©§¥¦¦¨§¨¨§¦¦¨¦¦§¨¥¦§¦§¨§
דרׁש וּ :קנהחיּ ני: ֹלא חקּ י% כּ י ׁש וּ עה י מרׁש עים יהו�קנורחוֹ ק רבּ ים רחמי% ©¥¦¨¥§¨¦§¨¦ª¤¨¨©£¤©¦§Ÿ̈

חיּ ני:� נטיתי:קנזכּ מׁש ּפ טי% ֹלא מעדוֹ תי% וצרי רדפי ראיתיקנחרבּ ים §¦§¨¤©¥¦©¦Ÿ§©§¨¨¥¥§¤¨¦¦¨¦¦

ׁש מרוּ : ֹלא אמרת% אׁש ר ואתקוֹ טטה אהבּת יקנטבגדים פקּ וּ די% כּ י ראה Ÿ§¦¨¤§¨¨£¤¦§¨§¨¨§¥¦¦¤¨¨§¦

חיּ ני:�יהו� צדק%:קסכּ חסדּ % מׁש ּפ ט כּ ל וּ לעוֹ לם אמת דּ בר% ראׁש  §Ÿ̈§©§§©¥¦Ÿ§¨§¡¤§¨¨¦§©¦§¤

ימנית אוזן לחשישת

עניי  קנג)ראה קיט-ר ]:(קיט-ר , לפרק תהלים  והטף[שימוש  בצל במי  אותו  אמור ימנית, אוזן לחשישת
אחת. טפה

IIתהלים IIשימוש

רחמים , מלא ה ּוא ה ּוא  ּברּוְך ֲִֵַַָָָה ּקדֹוׁש
מעׂשיו ּכל  על רחמים ְֲֲִִֵַַַַָָּומתמּלא

חיּ נירחמי 2 ּכ מׁש ּפ טי2 ה' קנו)רבּ ים :(קיט-ר, ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

משפטים  פ ' ק"ו:)[זוהר  אין ](דף ◌ֵ◌ִ◌ָׁש נינוּ ,
ואת הּת ׁש וּ בה, לפני  ׁש עוֹ מד בּ ע וֹ לם ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָדּ בר
ׁש ב ואם ודּ אי. מקבּ ל הוּ א  בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ַה כּ ל
ואף ח יּ ים. ארח  כּ נגדּ וֹ  מזּמ ן הרי ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה ,
וה כּ ל נתקן הכּ ל - 0ּפ גם  מה ׁש ּפ גם גּ ב ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַעל
בּ וֹ  0יּ ׁש  בּ מה אפלּ וּ  ׁש הרי ּת ּק וּ נוֹ , על ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵחוֹ זר

צבאותׁש בוּ עה, ה' כי  בו  נקרא הוא ברוך  הקדוש (לפני ְ◌ָ◌
הוא הקדושברוך כאשר  ועוד , סתום. סוד  זהו  יפר. ומי יעץ

שהרי תשובה, יעשה לא אם אלא נשבע לא שבועה, נשבע

הקדוש מכפר הכל  ועל  התשובה, בפני  שעומד דבר  אין 

שלמה) תשובה עושים כאשר הוא בּ רוּ #ברוך  ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
אם כּ י ה ' נאם אני חי ׁש כּ ת וּ ב מק בּ ל, ◌ִ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְה וּ א

האי ׁש  את כּ תבוּ  וכתוּ ב  וג וֹ '. כּ ניהוּ  הזּ היהיה ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌
וּ בני  כּ תוּ ב , בּ ת ׁש וּ בה ׁש 0ב ואחר וג וֹ '. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲערירי
מׁש בּ רת ׁש ּת ׁש וּ בה מ כּ אן וגוֹ '. בּ נוֹ  אּס ר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְיכניה
בּ רזל, ׁש לׁש לאוֹ ת וכּמ ה ודינים גזרת  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
זה ועל ה ּת ׁש וּ בה . לפני ׁש עוֹ מד  מי ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְואין

האנ ׁש ים(ישעיהסו)כּ תוּ ב , בּ פגרי ורא וּ  ויצא וּ  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
א לּ א כת וּ ב, ֹלא  בּ י ּפ ׁש ע וּ  א ׁש ר בּ י. ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַה ּפ ׁש עים
וּ להתנחם ל ׁש וּ ב  רוֹ צים ׁש ֹּלא בּ י. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ַה ּפ ׁש עים

הּק ד וֹ ׁש  ׁש התנחמ וּ , כּ יון אבל 0ע שׂ וּ . מה  ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַעל
אף הזּ ה , האדם לכן אוֹ תם. מק בּ ל ה וּ א ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #
צרי# ׁש ֹּלא  בּ מקוֹ ם וּ פגם בּ וֹ  ׁש ּפ ׁש ע גּ ב  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַעל
ׁש הרי  עליו, וחס  אוֹ ת וֹ  מקבּ ל - לפניו ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוׁש ב
רחמים, מלא ה וּ א הוּ א  בּ רוּ # ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  מעשׂ יו, כּ ל על רחמים  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתמלּ א

קמה) על(תהלים אפלּ וּ  מעשׂ יו. כּ ל על  ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְורחמיו
עליהם אם  רחמיו. מגּ יעים ועוֹ פ וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְבּ המ וֹ ת 
אדם בּ ני על ׁש כּ ן כּ ל רחמיו, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַמגּ יעים 
ׁש רחמיו  רבּ וֹ נם  לׁש בּ ח וּ מ כּ ירים ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ דעים
אמר זה ועל עליהם . וׁש וֹ רים  עליהם ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַמגּ יעים 

קיט)דּ וד, כּ מ ׁש ּפ טי#(שם ה' רבּ ים  רחמי # ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
ׁש כּ ן  כּ ל רחמיו, מ גּ יעים רׁש עים על אם ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַחיּ ני.

רפ וּ אה צרי# מי אלּ א  צדּ יקים. א וֹ תםעל  ? ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כאבים בּ עלי  הם  וּ מי כאבים . א לּ הבּ עלי  ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

ורחמים, רפ וּ אה  צריכים הם רׁש עים, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָא וֹ תם 
הוּ א  בּ רוּ # יהיוּ (מרחם)ׁש הּק דוֹ ׁש  ׁש ֹּלא  עליהם  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌

מהם, מס ּת לּ ק  ׁש ֹּלא - והוּ א  מ ּמ נּ וּ , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲעז וּ בים 
מקרב, ה וּ א בּ רוּ # כּ ׁש ה ּק דוֹ ׁש  כנגדּ וֹ . ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְויׁש וּ בוּ 
דּ וֹ חה וּ כׁש דּ וֹ חה, בּ יּ מין. מקרב ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְה וּ א
מקרבת. היּ מין ׁש דּ וֹ חה , וּ ב ׁש עה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַבּ 7מאל .
והּק ד וֹ ׁש  מקרב, ה זּ ה וּ מה צּ ד דּ וֹ חה ה זּ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד

מהם.ֹלא הוּ אבּ רוּ # רחמיו את עוֹ זב ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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חנּ םשׂ קסא רדפוּ ני לבּ י:(ומדבריך)רים ּפ חד אמרת%קסבוּ מדּ בר% על אנכי שׂ שׂ  ¨¦§¨¦¦¨¦§¨§¨©¦¦¨¨Ÿ¦©¦§¨¤
רב: ׁש לל אהבּת י:קסגכּ מוֹ צא ּת וֹ רת% ואתעבה שׂ נאתי בּ יּ וֹ םקסדׁש קר ׁש בע §¥¨¨¨¤¤¨¥¦©£©¥¨¨§¨¨§¦¤©©

צדק%: מׁש ּפ טי על מכׁש וֹ ל:הקסהלּ לּת י% למוֹ  ואין תוֹ רת% לאהבי רב ׁש לוֹ ם ¦©§¦©¦§§¥¦§¤¨¨§Ÿ£¥¨¤§¥¨¦§

יהו�קסו ׁש וּ עת% לי עשׂ יתי:�שׂ בּ רּת י עדתי%קסזוּ מצוֹ תי% נפׁש י ׁש מרה ¦©§¦¦¨§§Ÿ̈¦§¤¨¦¦¨§¨©§¦¥Ÿ¤

מאד: נגדּ %:קסחואהבם דּ רכי כל כּ י ועדתי% פקּ וּ די% ׁש מרּת י ¨Ÿ£¥§Ÿ¨©§¦¦¤§¥Ÿ¤¦¨§¨©¤§¤

אויב לפחד

קסא)שרים קיט-ש]:(קיט-ש, לפרק תהלים ושים [שימוש זית שמן על אותו אמור הראש  לחשישת
הכאב . במקום

IIתהלים IIשימוש

האׁש ּבלּבת אׁש. ּבל ּבת  ה ' מלאְך אליו  ְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָָו ּירא 
ה ּתֹורה ֶַָׁשל 

וגו 'ׁש בע  הלּ לּת י 2 קסד )ּב יּ וֹ ם [זוהר:(קיט -ש, ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

קדמאה] תקונא חדש, ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ראׁש יתזוהר
אֹלהים ויּ אמר - ב' יהוה. את אֹלהים ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָבּ רא 
רקיע  יהי  אֹלהים ויּ אמר - ג' יהוה. אוֹ ר  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַֹ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְיהי

י  אֹלהים  ויּ אמר  - ד ' יהוה.יהוה. הּמ ים ּק ווּ  ַ◌ֱ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ַ◌
ו' יהוה. הארץ ּת דׁש א אֹלהים ויּ אמר - ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַה'
- ז' יהוה. מארת יהי  א ֹלהים ויּ אמר -ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹֹ◌ֱ◌ְ◌ְ◌
- ח' יהוה. הּמ ים י ׁש רצוּ  אֹלהים ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
- ט' יהוה . הארץ ּת וֹ צא אֹלהים ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ויּ אמר - י' יהוּה . וּ רבוּ  ּפ ר וּ  אֹלהים ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ל "ב  הם אלּ וּ  יהוה. נתּת י  הנּ ה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֱאֹלהים
ל "ב  כּ נגד  ׁש הם בּ ראׁש ית ׁש ל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים
ב' את. אֹלהים בּ רא בּ ראׁש ית - א' ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש בילים.
ויּ אמר - ג' על . מרחפת אֹלהים ורוּ ח -ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
את אֹלהים ויּ רא - ד' אוֹ ר. יהי ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים
- ו' האוֹ ר. בּ ין אֹלהים ויּ בדּ ל  - ה' ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהאוֹ ר .
אֹלהים ויּ אמר - ז ' יוֹ ם. לאוֹ ר אֹלהים ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ קרא
ט' הרקיע. את אֹלהים ויּ עשׂ  - ח' רקיע. ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְיהי
ויּ אמר - י' ׁש מים . לרקיע א ֹלהים ויּ קרא -ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
אֹלהים ויּ קרא - יא' הּמ ים. י ּק וּ וּ  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֱאֹלהים

יג' טוֹ ב. כּ י אֹלהים ו יּ רא - יב' ארץ. ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַליּ בּ ׁש ה
ו יּ רא - יד' הארץ . ּת דׁש א אֹלהים ויּ אמר -ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌
יהי  אֹלהים ויּ אמר  - טו' טוֹ ב. כּ י ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱאֹלהים
- יז' ׁש ני. את אֹלהים ויּ עשׂ  - טז' ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַֹֹ◌ְמארת.
- יח ' ה0מים. בּ רקיע אֹלהים אתם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ָֹ◌ֵ◌ִ◌ַויּ ּת ן
אֹלהים ו יּ אמר  - יט' טוֹ ב. כּ י א ֹלהים ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
את אֹלהים ויּ ברא - כ' הּמ ים. ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִיׁש רצוּ 
- כב' טוֹ ב כּ י  אֹלהים ויּ רא - כא' ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּת נּ ינם.
ויּ אמר - כג' לאמר. אֹלהים אתם ◌ֶֹ◌ַֹ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַויבר#
אֹלהים ויּ עשׂ  - כד ' הארץ. ּת וֹ צא ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱאֹלהים
כו  טוֹ ב. כּ י  אֹלהים ויּ רא - כה' חיּ ת. ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶאת
אֹלהים ו יּ ברא - כז' נעשׂ ה. אֹלהים  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
אתוֹ . בּ רא  אֹלהים בּ צלם  - כח' האדם. ֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת
- ל ' ויּ אמר. אֹלהים אתם ויבר # - ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַכט'
ויּ אמר - לא' וּ רב וּ . ּפ ר וּ  א ֹלהים להם ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
את אֹלהים ו יּ רא  - לב' נתּת י. ה נּ ה  ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֱאֹלהים
- ב ' ה0ביעי . בּ יּ וֹ ם אֹלהים ויכל - א' ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל.
אׁש ר - ג' ה0ביעי . י וֹ ם את אֹלהים ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַויבר#
עוֹ לים ה0ֹלׁש ה אלּ וּ  לעשׂ וֹ ת. אֹלהים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָבּ רא 
בראׁש ית. מעשׂ ה  ׁש ל אֹלהים ל"ב כּ ל ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ַעל

סוֹ ד ג )וזה בּ לבּ ת(שמות ה' מלא# אליו ויּ רא ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
וזהוּ  הּת וֹ רה , ׁש ל האׁש  בּ לבּ ת (ישעיהאׁש . ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
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ּפ וֹ עליםסג ) וּ בהם  בּ לבּ י . נקם י וֹ ם ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִכּ י
וּ ׁש ּת  בם,ארבּ עים  יהו"ה ׁש ל אוֹ תיּ וֹ ת ים ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ׁש בעה והם ׁש בע, בּ בת נכללים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְוכלּ ם
אבג אוֹ תיּ וֹ ת וּ ׁש ּת ים אר בּ עים ׁש ל ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵׁש מוֹ ת
טנע  חקב  צתג בטר יכש נגד שטן קרע יתץ

נאמר  עליהן צית. שקו פזק  קיט )יגל (תהלים ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ארצה ויּ ׁש ּת חוּ  וּ בהם הלּ לּת י #. בּ יּ וֹ ם  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶׁש בע

ּפ עמים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בע

ה ּׁשלֹום על  א ּלא  עֹומד  העֹולם ֵֵֶַַָָָָאין

וגו 'ׁש ל וֹ ם  תוֹ רת2 לאהבי  קסה)רב :(קיט, ָ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

ג  חלק קעו:)[זוהר תורה](דף זוהר 

למ וֹ  ואין תוֹ רת; לאהבי  רב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ָׁש לוֹ ם

שאין  וראה בוא יצחק רבי אמר  ◌ְ◌ִמכׁש וֹ ל.
ברא כאשר  שלום, על אלא עומד העולם
להתקיים יכול  היה לא העולם את הקב"ה
הוא, ומה שלום, עליהם ושכן שבא  עד
העליונים של שלום שהוא השבת זה
ומי  העולם, נתקיים ואז והתחתונים,
מחלוקת העולם, מן יאבד עליו שחולק
על  שחולק ומי השלום, על שחולק  זה
לפי  הקדוש, השם על חולק השלום
יוסי  רבי  שלום, נקרא הקדוש שהשם
וגו', תורתך  לאהבי  רב  שלום כתוב אמר

שכתוב שלום, היא ג )התורה וכל (משלי 
שלום. נתיבותיה
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יהו�ּת קסט לפני% רנּ תי הבינני:�קרב לפני%קעכּ דבר% ּת חנּ תי ּת בוֹ א ¦§©¦¨¦§¨¤§Ÿ̈¦§¨§£¦¥¦¨§¦¨¦§¨¤
הצּ ילני: חקּ י%:קעאכּ אמרת% תלּמ דני כּ י ּת הלּ ה שׂ פתי לׁש וֹ ניקעבּת בּ ענה ּת ען §¦§¨§©¦¥¦©©§¨§¨©§¦¨¦§©§¥¦ª¤©©§¦

צּ דק: מצוֹ תי% כל כּ י בחרּת י:קעגאמרת% פקּ וּ די% כּ י לעזרני יד% ּת הי ¦§¨¤¦¨¦§¤¤¤§¦¨§§¨§¥¦¦¦¤¨¨§¦

יהו�קעד ׁש וּ עת% לי ׁש עׁש עי:�ּת אבּת י וּ תהללךּ קעהותוֹ רת% נפׁש י ּת חי ¨©§¦¦¨§§Ÿ̈§¨§©£ª¨§¦©§¦§©§¤¨

יעזרני: ׁש כחּת י:קעווּ מׁש ּפ ט% ֹלא מצוֹ תי% כּ י עבדּ % ׁש  בּ קּ  אבד כּ שׂ ה ּת עיתי ¦§¨¤©£§ª¦¨¦¦§¤Ÿ¥©¥©§¤¦¦§¤¨¨§¦

שמאלית אזן לחשישת

קסט)תקרב קיט-ת ]:(קיט-ת, לפרק תהלים  והטף[שימוש  בצל  במי לחוש שמאלית, אוזן לחשישת
תקרב, אשרי , אמור. פרלסי"א  כעין רגליו ופרסת האחת וצדו זרועותיו שחושש  מי  אחת, טפה
חלקי, עשיתי , זכור  פלאות, ויבואוני, צדיק, הורני , קראתי , דבקה, ראה, גמול, שרים, במה,
לו עשה חרציה  דחשיש  מאן ומנוסה בדוק והוא  לעולם. כלתה , מה, ידיך, נר, טוב, סעפים,

שם. נח  למך מתושלח חנוך ירד מהללאל קינן אנוש  שת אדם קטרין.

IIתהלים IIשימוש

משבחך  אני  דוד אמר תאמרנה עצמותי כל
המצות בהן ומקיים  אבריי  בכל 

תהלה תבענה קעא)שפתי [ילקוט:(קיט -ת,

תשכג] רמז לה פרק  תהלים כל שמעוני 
איתמר כמוך. מי ה' תאמרנה עצמותי
הכסא בבית מונחת ידו או בשרו על צואה
שמע, קריאת לקרות מותר אמר הונא  רב 
מאי  רבא אמר אסור, אמר חסדא רב 
עצמותי  כל דכתיב חסדא דרב טעמא
מותר אמר הונא דרב מ"ט תאמרנה,
אסור, אמר חסדא רב שמע , קריאת לקרות
דכתיב  חסדא דרב טעמא מאי רבא אמר
הונא דרב מ"ט תאמרנה, עצמותי כל
רבי  אמר יה. תהלל הנשמה כל דכתיב
קלס  שלא ואבר  אבר  כל לך אין תנחום
דשנת בראשו קלסו בו. להקב"ה דוד
נשאתי  אליך  בעיניו קלסו ראשי . בשמן
פי . ידבר  ה' תהלת בפיו קלסו עיני . את

בלשון קלסו קלסו צדקך . תהגה ולשוני

קלסו  אליך, בקראי גרוני נחר  בגרונו
לבי  בלב קלסו שפתי, תרננה בשפתים
את קרבי  וכל  בקרביו קלסו ירננו. ובשרי
צורי  ה ' ברוך  בידיו קלסו קדשו . שם
רגלי  ברגליו קלסו  לקרב, ידי  המלמד
עצמותי  כל דבר סוף במישור. עמדה

כמוך . מי ה' אע"פ תאמרנה דוד אמר 
יודע  איני עכשו עד  אלו בכל  שקלסתיך
ידעתי לא  כי צדקותיך, יספר  פי לקלס
אני דוד  אמר  תאמרנה עצמותי כל ספורות .
המצות, בהן ומקיים אבריי  בכל משבחך
בתפלתי , וקורא רופפו אני  בראשי
פאת תקיפו לא מקיים אני  ראשי בשערות

בראשי, מניח אני ותפלין (פד )ראשכם 

וראיתם בעיני ציצית, עטיפת בצוארי
בשפתי  פי, ידבר ה' תהלת בפי אותו,
תשחית ולא בזקני תהלה, שפתי  תבענה
תהגה ולשוני  בלשוני זקנך, פאת את
בחזה אמרתך. צפנתי בלבי  בלבי  צדקך ,
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זמן  כל הלב כנגד משים אני הציצית
והיו  שנאמר  שמע קריאת קורא שאני
ומלפני  מאחרי  לבבך , על האלה הדברים
כשאני  טלית של כנפים שני השלכתי 
בה כותב  אני ימנית יד  בתפלה , עומד
בה שמאלית יד  תורה, טעמי  בה ומראה
אוחז  אני  ובה יד של תפלין קושר אני
לעשות צפרנים שמע, קריאת בזמן ציצית
שניהם או העוף, מליקת או פריעה בהם
כליותי  להבדלה, אור להסתכל ובוהן יחד
ותורתך  מעי  כליותי , יסרוני לילות אף
קדשו, שם את קרבי  וכל קרבי מעי , בתוך
קודם שמאל  רגל לחליצה, ימין רגל 
כרעים התפלה, אחר פסיעות  לשלש 
מילה מצות הגיד בתפלה, ברכים כריעת
סנדיקוס  עושה  אני  בהן  ברכים ופריעה,

נאמר לכך ופריעה  מילה בשעת לילדים
מציל  כמוך. מי  ה' תאמרנה עצמותי  כל
נכנסין  שהם ישראל  אלו ממנו מחזק עני
מצילם, והקב"ה אלילים  עובדי  לתוך
והשארתי  שנאמר ישראל אלא עני  ואין
שבעים בין כבש  ודל, עני עם  בקרבך
עני  מציל הוי לעשות, יכול מה זאבים

ממנו. מחזק

הרע,רבי  יצר זה  אמר  לוי  בן יהושע
חברו  עם גדל אדם שבעולם בנוהג
אהבה עמו קושר הוא שנים ושלש שתים
ואם זקנותו ועד מנערותו עמו גדל  וזה
הוא שנה שבעים בתוך להפילו מצא
מפילו, הוא שנה שמונים בתוך  מפילו ,
ממנו  מחזק עני  מציל  אמר שדוד הוא
מזה: גדול גזלן יש וכי  אחא רבי דאמר 
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לחודש כז

יהו�אקכ אל הּמ עלוֹ ת ויּ ענני:�ׁש יר קראתי לּ י יהו�בבּ צּ רתה ¦©©£¤§Ÿ̈©¨¨¨¦¨¨¦©©£¥¦§Ÿ̈

רמיּ ה:� ׁש וֹ ן מלּ  ׁש קר מ)פת נפׁש י יּ סיףג הצּ ילה וּ מה ל% יּ ּת ן מה ©¦¨©§¦¦§©¤¤¦¨§¦¨©¦¥§©Ÿ¦

רמיּ ה: לׁש וֹ ן רתמים:ד ל� גּ חלי עם ׁש נוּ נים גבּ וֹ ר מׁש �החצּ י גרּת י כּ י לי אוֹ יה ¨¨§¦¨¦¥¦§¦¦©£¥§¨¦¨¦¦©§¦¤¤

קדר: אהלי עם ׁש לוֹ ם:וׁש כנּת י שׂ וֹ נא עם נפׁש י לּ ּה  ׁש כנה ׁש לוֹ םזרבּ ת אני ¨©§¦¦¨¢¥¥¨©©¨§¨¨©§¦¦¥¨£¦¨
לּמ לחמה: הּמ ה אדבּ ר ¨¨§¦©¨¥¥©£¦§וכי

שלום לעשות

בצרתה  ה' אל המעלות א)שיר קכ]:(קכ, לפרק  תהלים  התפלל[שימוש עקרב או  נחש  בראותך 
פעמים.השיר ז'

IIתהלים IIשימוש

ה ּוא ּברּוְך ה ּקדֹוׁש ּברא ּתאבים ְִִִֵַָָָָׁשירים
ּול ׁשּבחֹו להּללֹו ּכדי וארץ, ׁשמים  ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּבבריאת

וגו'ׁש יר  לּ י  ּב צּ רתה ה' אל (קכ ,הּמ עלוֹ ת ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בראשית:א) פ' חדש י:)[זוהר ](דף 

ּפ תח אלעזר רבּ י  קכ )בּ ראׁש ית, ׁש יר(תהלים ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ויּ ענני . קראתי לּ י  בּ צּ רתה ה' אל  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עלוֹ ת
ה וּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  בּ רא ּת אבים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִׁש ירים
וּ לׁש בּ חוֹ , להלּ לוֹ  כּ די וארץ, ׁש מים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ בריאת
ׁש ירה אוֹ מרים ה0מים ה כּ ל. יוֹ צר  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הוּ א

ׁש נּ אמר יט )לפניו, מסּפ רים(תהלים ה 0מים ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש נּ אמר ׁש ירה, אוֹ מרת והארץ אל , ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְכּ בוֹ ד 

צו) ׁש כּ ל (שם  וע וֹ ד, הארץ . כּ ל לה ' ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִׁש יר וּ 
לי וֹ צרם לפאר  וּ שׂ מחים ּת אבים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
וזהוּ  וּ בארץ, בּ 0מים נפלאוֹ תיו ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חזוֹ תם
ׁש י"ר ותראה, בּ אוֹ תיּ וֹ ת עיּ ן  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְבּ רא ׁש ית.
על  ׁש י "ר לאמר ּת א"ב כּ לוֹ מר , ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָּת א"ב.
אוֹ תם הוּ א איזה וּ בארץ, בּ 0מים ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנפלאוֹ תיו
ה0לוֹ ם עליו הּמ ל # דּ וד ׁש היה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עלוֹ ת
אוֹ תן  ׁש ל  ה0ירים אוֹ תם הם אלּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵאוֹ מר .

ׁש נּ אמר ה0מים, ׁש הם ט )הּמ עלוֹ ת , (עמוס ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
להם ּת אב ודוד  מעל וֹ תו. ב 0מים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַהבּ וֹ נה

ּת אב. ׁש יר וזהוּ  אוֹ מרם, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

הּמל ְך ּדוד אמר ותׁשּבח ֹות ׁשירֹות  ְְִִִֶֶַַַָָָָּכּמה
ה ּקד ה ּואלפני  ּבר ּוְך ֹוׁש ְִֵַָָ

וגו 'ׁש יר ה' אל  א)הּמ עלוֹ ת ח "א:(קכ , [זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

תולדות  קמב:)פ ' האֹלהים](דף  ל# ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְויּת ן
דּ גן  ורב הארץ וּ מׁש מנּ י  ה0מים ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִמּט ל 
הזּ ה הּפ סוּ ק אבּ א , ר בּ י אמר  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְותירוֹ ׁש .

אבל  ואמר]בּ ארוּ הוּ , אבא  רבי  ראה,[פתח  בּ א ֵ◌ֲ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌
קראתי לּ י  בּ צּ רתה ה ' אל  הּמ עלוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִׁש יר

דּ וד ויּ ענני אמר ותׁש בּ חוֹ ת ׁש ירוֹ ת כּ ּמ ה . ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
כּ די  והכּ ל הוּ א , בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
כּ מ וֹ  ׁש ם, לוֹ  ולעשׂ וֹ ת דּ רגּ ת וֹ  את ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתקין 

ח)ׁש נּ אמר ב  וה 0ירה(שמואל ׁש ם. דּ וד  ויּ ע שׂ  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌
אמר  ליעקב [לו]הזּ וֹ  הזּ ה הּמ עשׂ ה כּ ׁש ראה ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

יעקב] .[של 

וגו 'ה' נפׁש י ב )הצּ ילה  פ ':(קכ , ח"א  [זוהר ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

קמב:)תולדות  יעקב ](דף אמר, אלעזר ֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י 
הזּ וֹ  ה0ירה לוֹ [שהרי]אמר  ׁש אמר בּ ׁש עה ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

בּ ני  זה האּת ה בּ ני  ואמׁש # נא  גּ ׁש ה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌3◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָאביו
אז ֹלא. אם יעקב [היה]ׁש היה[משום]עשׂ ו  ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֹ

IIתהלים IIזוהר 
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אוֹ תוֹ בּ  יכּ יר ׁש אביו ׁש ּפ חד גדוֹ לה, צרה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
כּ תוּ ב  מה לפניו. היו ויוּ דע  כּ י  ה כּ ירוֹ  וֹלא ? ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

אז  ויברכהוּ . שׂ ערת אחיו ע שׂ ו כּ ידי  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָידיו
ה' ויּ ענני . קראתי לּ י בּ צּ רתה ה' אל ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָאמר,
רמ יּ ה. מלּ ׁש וֹ ן ׁש קר  מ 7פת נפׁש י ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַהצּ ילה 
שׂ פת ׁש היא בּ ּה , ׁש ר וּ י  ׁש עשׂ ו הדּ רגּ ה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִזוֹ הי

הוא]ה0קר ׁש הביא[מה בּ ׁש עה ׁש קר, שׂ פת . ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌
העוֹ לם, על קלל וֹ ת הנּ חׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
קלל וֹ ת, הביא וּ בעקמימוּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ בהתחכּ מוּ ת
ׁש אמר בּ ׁש עה ראה, בּ א  העוֹ לם. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התקלּ ל
צידה, לּ י  וצוּ דה  ה7דה  וצא לעשׂ ו , ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
ׁש יּ תבּ ר # כּ די  עשׂ ו ויצא וּ באר וּ ה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְבּ ה"א,
ה'. לפני ואברככה ל וֹ  ׁש אמר  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ צחק,
כּ יון  יפה. - י וֹ תר  וֹלא ואברככה  אמר ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אלּ וּ 
הזדּ עזע  ה0עה בּ א וֹ ת ּה  ה', לפני  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 
אמרה, הוּ א. בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל כבוֹ דוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִכּ ּס א
וי 0אר הּק ללוֹ ת  מאוֹ תן נחׁש  0יּ צא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַוּ מה

ֹ◌ֲ◌ַיעקב.

לפני בּ )עה  וּ בא מיכאל, הזדּ ּמ ן ההיא ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
יצחק, וידע ע ּמ וֹ . וה0כינה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב
לפניו. וּ ברכ וֹ  יעקב עם עדן גּ ן את ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוראה
כּ ן  ועל  גּ יהנּ ם, עּמ וֹ  נכנס עשׂ ו, ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש נּ כנס
ׁש חׁש ב  מאד , עד גּ דלה חרדה יצחק ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַויּ חרד
ואמר, ּפ תח ההוּ א. בּ צּ ד  היה ֹלא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש עשׂ ו
הזדּ ּמ ן  כּ # מ0וּ ם יהיה. בּ רוּ # גּ ם  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָואברכהוּ 
בּ רכוֹ ת ׁש הביא  וּ בעקמ וּ מ יּ וּ ת בּ חכמה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב
הראׁש וֹ ן, אדם כּ מוֹ  ׁש הוּ א יעקב , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַעל
ׁש קר. שׂ פת ׁש הוּ א הנּ חׁש , מאוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְוננטלוּ 
עשׂ ה ׁש קר  דּ ברי  וכ ּמ ה  אמר, ׁש קר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶׁש כּ ּמ ה

העוֹ לם. על קלל וֹ ת וּ להביא להטעוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְכּ די 
את והטעה בּ חכמה יעקב  בּ א כּ # ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמ0וּ ם
ולּט ל  העוֹ לם על בּ רכוֹ ת להביא כּ די  ֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָאביו,
כּ נגד  וּ מדּ ה העוֹ לם. מן 0ּמ נע מה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

כּ תוּ ב  כּ ן ועל היתה, קט )מ דּ ה ויּ אהב (תהלים ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
וּת רחק  בּ ברכה חפץ וֹלא וּת בוֹ אהוּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְקללה 

כּ תוּ ב עליו ג )מּמ נּ וּ . אּת ה(בראשית ארוּ ר  ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
בּ וֹ  ונׁש אר  ה7דה. חיּ ת וּ מ כּ ל הבּ המה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל
מ ּמ נּ וּ  ונטל יעקב וּ בא דוֹ ר וֹ ת, ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְלדוֹ רי

◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכ וֹ ת.

א ֹותם ּכל את  מּׁשּלֹו ונטל יעקב  ְֲִֶֶַַָָָָֹּבא 
ְַָה ּברכֹות

וגו'מה  ל  ג)יּ ּת ן  תולדות:(קכ, פ ' ח "א  [זוהר ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

קמב:) הראׁש וֹ ן ](דף  אדם ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִוּ מ יּ מיו
כּ ל  את ההוּ א מהנּ חׁש  ל ּט ל  יעקב ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ַנוֹ עד
וֹלא קלל וֹ ת עם נׁש אר והוּ א הלּ לוּ , ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכ וֹ ת

ה ּק דׁש , בּ רוּ ח אמר  ודוד מהם. (תהליםיצא ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌
רמיּ ה קכ ) ל ׁש וֹ ן  ל! יּ סיף וּ מה  ל ! יּ ּת ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַמה

ׁש נוּ נים. גבּ וֹ ר הנּ ח ׁש חצּ י לאוֹ תוֹ  אכּפ ת מה  ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ מ וֹ  העוֹ לם, על  קללוֹ ת ׁש הביא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָהרע
מ ּמ נּ וּ  לוֹ  ואין וּ ממית, נוֹ ׁש # נחׁש  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ ,

אדם הנאה. את  ׁש רּמ ה - רמיּ ה לׁש וֹ ן ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
העוֹ לם. ועל  עליו רע  והביא אחרוא ׁש ּת וֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌

אוֹ תם כּ ל את מ0לּ וֹ  ונטל  יעקב  בּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָכּ #
ׁש נוּ נים הבּ רכ וֹ ת. גבּ וֹ ר עשׂ ו ח צּ י  זה - ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

שׂ נאה אוֹ תן [שהפחיד]ׁש 0מר  על ליעקב ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌
את ע שׂ ו ויּ שׂ טם  ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכ וֹ ת,

וגוֹ '. הבּ רכה על ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַיעקב
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עזרי:אקכא יבא מאין ההרים אל עיני א)א לּמ עלוֹ ת מעםבׁש יר עזרי ¦©©£¤¨¥©¤¤¨¦¥©¦¨Ÿ¤§¦¤§¦¥¦
וארץ:�יהו� ׁש מים ׁש מר%:ג עשׂ ה ינוּ ם אל רגל% לּמ וֹ ט יּת ן אל §Ÿ̈Ÿ¥¨©¦¨¨¤©¦¥©©§¤©¨Ÿ§¤

ישׂ ראל:ד  ׁש וֹ מר ׁש ן יי וֹלא ינוּ ם ֹלא יהו��יהו�ההנּ ה �ׁש מר% ¦¥¨§¦¨¥¦§¨¥§Ÿ̈Ÿ§¤§Ÿ̈

ימינ%: יד על בּ לּ ילה:וצלּ % וירח יכּ כּ ה ֹלא ה$מׁש  יׁש מר%�יהו�זיוֹ מם ¦§©©§¦¤¨©¤¤©¤¨§¨¥©©¨§¨§Ÿ̈¦§¨§

יחידי בלילה  לצאת

עיני  אשא למעלות א)שיר קכא ]:(קכא , לפרק תהלים ז "פ.[שימוש  אותו אמור יחידי  בלילה בצאתך 

IIתהלים IIשימוש

עזרי יב ֹוא  ְִִֵֶַָמאין

ההרים א 5א  אל א)עיני זוהר:(קכא, [תיקוני  ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ע') תורה](תיקון אל זוהר עיני אשא
אי "ן  של הסוד עזרי. יבא מאין ההרים 

ידוע , עליון,א הוא בינה,ן 'חכמה,יכתר
וראה הקודש ברוח דוד  נסתכל וכאשר
שלא וראה האחרון , בגלות אי"ן שיסתתר
התפלות בשלש  אלא אותו  משיגים יהיו 
אמר הרים, שנקראים האבות שתקנו
יבא מאי"ן ההרים אל עיני  אשא עליהם 
זה וארץ, שמים עשה ה' מעם עזרי  עזרי,
הדין  וכסא רחמים, כסא  על יושב מלך

משם: נסתלק

את י ׂשראל , ׁשֹומר יי ׁשן ולא  ינּום לא ְְִִִֵֵֵֶָָָֹֹה ּנה
ׁשּלמעלה ְְְִֵֶַָָי ׂשראל 

וגו 'הנּ ה  ייׁש ן  ו ֹלא ינוּ ם ד )ֹלא [זוהר:(קכא  ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

נשא  פ' קכ"ט:)ח "ג ׁש ל ](דף ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָהעינים
ׁש אר מעיני  מׁש נּ וֹ ת הם הלּ בן, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַֹראׁש 
העינים, על כּ ס וּ ת ל וֹ  0אין ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּפ רצ וּ פים,
ינוּ ם ֹלא הנּ ה ׁש כּ תוּ ב לפי  הּט עם, ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַמה וּ 
י שׂ ראל  את ישׂ ראל, ׁש וֹ מר ייׁש ן ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוֹלא
פקוּ חוֹ ת. עיני ; אׁש ר  וּ כתיב ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,
להם אין בּ רחמים ׁש בּ א מה כּ ל ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְולמדנוּ ,

ל  ואין עיניהם על על כּ ס וּ ת גּ בּ וֹ ת הם ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

צרי# 0אין הלּ בן הראׁש  ׁש כּ ן כּ ל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיניהם,
ל ּמ ה אבּ א לר בּ י  ׁש מעוֹ ן רבּ י אמר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְכּ לוּ ם.
ה יּ ם, לדגי לוֹ  אמר  ה לּ בן, ראׁש  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ָרמוּ ז
על  גּ בּ וֹ ת וֹלא עיניהם על כּ ס וּ ת להם ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌0ֶאין
צריכים ואין יׁש נים, ואינם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיניהם,
עּת יקא ׁש כּ ן כּ ל  העינים, על  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש מירה
ׁש כּ ן  וכל ׁש מירה, צרי # 0אין ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְדעּת יקא
נזּ וֹ נים וכלּ ם הכּ ל, על מׁש גּ יח ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
ֹלא ה נּ ה  ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יׁש ן, ואינוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
י שׂ ראל  את ישׂ ראל, ׁש וֹ מר ייׁש ן וֹלא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָינוּ ם

◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה.

- ז ֹוכה הּוא  אם העֹוה"ז מן אדם ְִִֵֶֶַָָָּכׁשּיֹוצא 
לא ואם  ּבמקֹומּה ּומתעּטרת  עֹולה ְְְְִִִִֶֶַָָָֹנ ׁשמתֹו
למׁשְך מזּמנים מח ּבלים ׁשל  קב ּוצ ֹות  ּכּמה -ְְְְְִִִֶַַָָֹֻ

לּגיהּנם ִֵַֹאֹות ֹו

וגו 'י ׁש מר2 רע  ז)מּכ ל פ ':(קכא, ח "א [זוהר ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

רלז :)ויחי עירה](דף לגּ פן ֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְֹאסרי 
ּפ תח, חיּ יא רבּ י  וגוֹ '. אתנוֹ  בּ ני ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְול7רקה

קכא) את(תהלים יׁש מר רע  מכּ ל  יׁש מר# ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִה'
רע, מ כּ ל י ׁש מר # ה' ׁש אמר כּ יון ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַנפׁש #.

נפׁש # את  י ׁש מר  מה י ׁש מר #לׁש ם ה' אלּ א ? ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
- נפׁש ; את יׁש מר ה זּ ה, בּ ע וֹ לם - רע  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמכּ ל
הזּ ה הע וֹ לם ׁש ל  ׁש מירה עוֹ לם. ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
מינים מכּ ּמ ה ׁש מ וּ ר האדם להיוֹ ת  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִהוּ א,
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נפׁש %: את יׁש מר רע מעּת ה�יהו�חמכּ ל וּ בוֹ א% צאת% יׁש מר ¦¨¨¦§Ÿ¤©§¤§Ÿ̈¦§¨¥§¤¥©¨
עוֹ לם:ועד §©¨

בּ ני  לקטרג ׁש הוֹ לכים מקטרגים ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָרעים
בּ אוֹ תוֹ  בּ הם. ולד בּ ק בּ עוֹ לם ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

זּ ה מה כּ ׁש יּ וֹ צאהעוֹ לם ׁש אמרנוּ , כּ מוֹ  ? ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
- זוֹ כה  הוּ א אם הזּ ה, העוֹ לם מן ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָאדם
ואם בּ מקוֹ מּה , וּ מתעּט רת עוֹ לה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתוֹ 
מזּמ נים מחבּ לים ׁש ל  קבוּ צ וֹ ת כּ ּמ ה - ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַֹלא
בּ ידי  אוֹ תוֹ  ולמסר  לגּ יהנּ ם אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִלמׁש #

הגּ יהנּ ם, על לממנּ ה ׁש נּ מסר וּ ׁש ֹלׁש דוּ מה, ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌
וכלּ ם  עּמ וֹ , ממנּ ים רבּ וֹ א  אלף ◌ָ◌.◌ְ◌ִ◌ִ◌.◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶעשׂ רה

הרׁש עים  נפׁש וֹ ת על  ראה,מזּמ נים בּ א . ְ◌.◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ֵ◌
בּ גּ יהנּ ם  יׁש  מד וֹ רים וׁש בעהׁש בעה , ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וכ ּמ ה נכנסת, הרׁש ע ונׁש מת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְפתחים.
ה 0ערים, ׁש וֹ מרי  רוּ חוֹ ת, חבּ לה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי

בּ כ  אחד ממנּ ה וׁש ער,ועליהם ׁש ער  ל  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌3◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ממנּ ים לאוֹ תם נמסרוֹ ת הרׁש עים  ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מוֹ ת
בּ ידיהם, ׁש נּ מסרוֹ ת כּ יון דוּ מה. ידי ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל
יׁש  ׁש הרי  ל וֹ הט . אׁש  ׁש ל  ׁש ערים ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְסוֹ תמים
ה0ערים כּ ל ׁש ערים. אחר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים
ּפ תוּ חים החיצ וֹ ניּ ים וּ סתוּ מים, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְּפ תוּ חים
וׁש בּ ת ׁש בּ ת וּ בכל סתוּ מים, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהּפ נימיּ ים
עד  הר ׁש עים ויוֹ צאים ּפ ת וּ חים, ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3כּ לּ ם
וּ פוֹ גׁש ים החיצוֹ ניּ ים, ה0ערים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלאוֹ תם
בּ ּפ תחים ׁש ּמ תעכּ ב וֹ ת אחרוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְנׁש מוֹ ת
הכּ ר וֹ ז  ׁש בּ ת, וּ כׁש יּ וֹ צאת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהחיצוֹ ניּ ים.

ואוֹ מר : וּ פתח ּפ תח בּ כל ט )עוֹ מד (תהלים ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
ראה, בּ א וגוֹ '. ל ׁש אוֹ לה רׁש עים ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָיׁש וּ ב וּ 
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יקים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִנׁש מוֹ ת
דוּ מה, לידי יּמ סרוּ  ׁש ֹּלא אוֹ תן ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵׁש וֹ מר 
צאת# יׁש מר ׁש כּ תוּ ב זה וּ  הממנּ ה. ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

נפׁש ;. את יׁש מר וכתוּ ב ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶוּ בוֹ א#,

הּקדֹוׁש הּקּב"ה את אֹוהב אדם ׁשּבן ְֵֶֶֶַַָָָָָָָּבׁשעה
עֹוׂשה ּׁשהּוא  מה ּבכל  אֹותֹו אֹוהב  הּוא  ְֵֶֶַָָּברּוְך

ּדרכיו ְְֵָָוׁשֹומר

צאת2ה ' ח)יׁש מר וירא :(קכא, פ ' ח "א  (דף [זוהר  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

בּ ׁש עה]קיב:) - יׁש מר חסידו רגלי  אחר ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר 
ה וּ א, בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  את  אוֹ הב אדם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש בּ ן
0הוּ א מה בּ כל אוֹ ת וֹ  אוֹ הב ה וּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  דּ רכיו, וׁש וֹ מר קכא)עוֹ שׂ ה (תהלים ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
עוֹ לם. ועד מע ּת ה וּ בוֹ א7 צאת 7 י ׁש מר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִה '

ּכל להיֹות  ל ׁשערֹו מז ּוזה אדם ׁשּיקּבע ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָמצוה 
ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש מעם ׁשמ ּור ִֵַָָָָָאדם

ּוכ ׁשּנכנס ְְְִֵֶֶָּכׁשּיֹוצא 

וגו'ה' צאת2 ח)י ׁש מר  פ ':(קכא, ח"ג [זוהר  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

רס "ג :)ואתחנן אדם](דף ׁש יּ קבּ ע  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִמצוה 
מעם ׁש מוּ ר  אדם כּ ל להיוֹ ת לׁש ער וֹ , ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְמזוּ זה
וּ כׁש נּ כנס. כּ ׁש יּ וֹ צא ה וּ א  בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

- קכא)והּס וֹ ד  וּ בא#(תהלים צאת# יׁש מר ה ' ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌
ה ּמ זוּ זה ׁש ּס וֹ ד מ0וּ ם  עוֹ לם. ועד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמעּת ה
ׁש לּ מעלה, ּפ תח וזהוּ  לּפ תח, ּת מיד  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵעוֹ מד
להּמ צא ׁש וֹ מר , ׁש נּ קראת דרגּ ה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוזוֹ הי

מ-מירת בׁש מירה. רק ׁש מוּ ר, אינוֹ  ׁש אדם ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
ׁש וֹ מר ּת מיד  ׁש ה וּ א הוּ א בּ רוּ ! ,ה ּק ד וֹ ׁש  ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌

ׁש ֹּלא ועוֹ ד, בּ פנים. והאדם  לּפ תח, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְועוֹ מד
ה וּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  זכר וֹ ן אדם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִיׁש כּ ח 
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  הצּ יצית, כּ מוֹ  וזהוּ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים.

טו) וגוֹ '.(במדבר את וּ זכרּת ם אתוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ִ◌ְוּ ראיתם
נזכּ ר הזּ ה, ה זּ כּ ר וֹ ן את  האדם ׁש ר וֹ אה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון

וס  רבּ וֹ נוֹ . מצות לעשׂ וֹ ת וֹ ד בּ עצמוֹ  ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌
וּ נקבה זכר ׁש ל כּ לל מזוּ זה ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה,

IIתהלים IIזוהר 
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לּפ תח, סמוּ # ׁש ֹלמה, ׁש ל  בּ ספרוֹ  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד.
אחד  ׁש ד מזדּ ּמ ן דרגוֹ ת, ׁש ּת י  (וזהו)כּ נגד ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

לצד  עוֹ מד והוּ א לחבּ ל, רׁש וּ ת לוֹ  ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְויׁש 
את ור וֹ אה עיניו, את האדם מרים ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ְשׂ מאל.
להרע  יכוֹ ל וֹלא בּ וֹ , ונז כּ ר  ר בּ וֹ נוֹ , ׁש ם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵסוֹ ד
יוֹ צא כּ ׁש האדם כּ #, אם ּת אמר, ואם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ְלוֹ .
עוֹ מד  ׁש ד אוֹ תוֹ  הרי  הח וּ צה ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵמה 0ער 
נׁש מר ואי # ל שׂ מאל וֹ , וּ מזוּ זה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִלימינוֹ ,

לשׂ מאלוֹ  ׁש וֹ רה כּ ׁש הוּ א כּ ל האדם אלּ א ? ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌
דּ בר כּ ל הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  0עשׂ ה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַמה 
ׁש ּת י  יׁש  בּ אדם מינוֹ . אחר  נמׁש # ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְודבר
אוֹ תוֹ  מ7מאל. ואחת מ יּ מין אחת ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְדרגוֹ ת,
ׁש ל  ואוֹ תוֹ  הּט וֹ ב , יצר  נקרא ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּמ יּ מין 
אדם ׁש יּ צא כּ יון הרע. יצר  נקרא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ַה7מאל
ורוֹ אה עיניו , מרים ׁש ד אוֹ תוֹ  בּ יתוֹ , ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִמ0ער
נמׁש # לשׂ מאל, ׁש 0וֹ רה הרע  היּ צר ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶאת
ׁש ם עוֹ מד צד וּ באוֹ תוֹ  מיּ מין. וזז צד ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאוֹ תוֹ 
ל וֹ , וּ להרע להתקרב  יכוֹ ל וֹלא רבּ וֹ נוֹ , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
הרי  כּ ׁש נּ כנס, מּמ נּ וּ . ונצּ וֹ ל האדם ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְויוֹ צא 
לקטרג יכ וֹ ל וֹלא לימין  ע וֹ מד הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַה0ם

◌ִעּמ וֹ .

יע שׂ הועל ׁש ֹּלא האדם צרי# (יעביר )זה ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
י ׁש ּפ # וֹלא בּ יתוֹ  בּ ׁש ער ולכלוּ # ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִט נּ וּ ף
לׁש ם קלוֹ ן יעשׂ ה ׁש ֹּלא אחד , עכוּ רים. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַמים
המחבּ ל  לאוֹ תוֹ  רׁש וּ ת ׁש יּ ׁש  ואחד, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִר בּ וֹ נוֹ .
האדם ויזּ הר מזּ ה, האדם יזּ הר ולכן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלחבּ ל.
ר בּ וֹ נוֹ . ׁש ם בּ ית וֹ  מ 0ער  ימנע ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
כּ ׁש נּ כנס  לפתחוֹ , מזוּ זה מתקין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כׁש אדם

האדם) בּ על (אותו ׁש ד  ואוֹ תוֹ  הרע יצר  אוֹ תוֹ  ,ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
ואוֹ מרים אוֹ תוֹ , ׁש וֹ מרים קיח)כּ רחם (תהלים  ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌

וּ כׁש ֹּלא בּ וֹ . יבאוּ  צדּ יקים לה ' ה 0ער  ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶזה
הרע  יצר  האי ׁש , בּ פתח מזוּ זה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶעוֹ מדת
ידיהם ׁש מים כאחד , מתתקנים  ׁש ד ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְואוֹ תוֹ 

ואוֹ מרים: ּפ וֹ תחים ׁש נּ כנס , בּ זמן ראׁש וֹ  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַעל
רבּ וֹ נוֹ  מר ׁש וּ ת ׁש יּ צא לפלוֹ ני ל וֹ  !אוֹ י ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

0אין  ׁש מירה, בּ לי  עוֹ מד הוּ א זמן ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵמא וֹ ת וֹ 
י צּ ילנוּ . הרחמן עליו. ׁש יּ ׁש מר ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי 

ׁשּנכנס מי ׁשהרי  א ֹומר? ּזה  מה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָּובֹואְך
ׁשּׂשם הּזה האדם א ּלא  ּפֹוחד אינֹו ְֵֵֵֶֶֶַָָָָָלביתֹו
הּׁשם ׁשל ּבּדברים לבית ֹו קד ֹוׁש ְְִֵֵֶֶַַָָֹרׁשם 

מה ּכל נׁשמר  זה ְְִֵֶֶַָָֹהעלי ֹון

וגו'ה' צאת2 ח)י ׁש מר  פ ':(קכא, ח"ג [זוהר  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌

רס"ו:)ואתחנן אבּ א,](דף ר בּ י  אמר ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָעוֹ ד 
קכא)כּ תוּ ב וּ בוֹ א#(שם צאת# יׁש מר ה' ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌

אלּ א בּ ר וּ ר, צאת # יׁש מר עוֹ לם. ועד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵמעּת ה
אוֹ מר זּ ה מה ׁש נּ כנס וּ ב וֹ א# מי ׁש הרי ? ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש 7ם הזּ ה האדם  אלּ א ּפ וֹ חד . אינ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְלביתוֹ 
ה 0ם ׁש ל בּ דּ ברים לביתוֹ  קדוֹ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶֹר ׁש ם
הה וּ א וּ כׁש יּ וֹ צא מהכּ ל. נׁש מר  זה ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן,
את ורוֹ אה זוֹ קף בּ יתוֹ , לׁש ער ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶׁש ּמ דוֹ רוֹ 

וּ מע יּ ן הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש יּ וֹ צא(נעוץ)ה0ם בּ פתחוֹ . ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
אוֹ תוֹ . וׁש וֹ מר  אוֹ תוֹ  מלוּ ה הוּ א ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
הזּ הר וּ  לפניו : מכריז ה וּ א  לביתוֹ  ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ כנס

הּק דוֹ ׁש  הּמ ל# ׁש ל מ0וּ םבדּ יוֹ קן זה וכל ! ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
ׁש נּ ר ׁש ם הּק דוֹ ׁש  ה0ם ׁש ל הר ׁש ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ָאוֹ תוֹ 
ׁש נּ ׁש מר לאדם ל וֹ  די  וֹלא ׁש לּ וֹ . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבּ 0ער
אוֹ תוֹ  ׁש וֹ מר הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ ביתוֹ ,
צאת# יׁש מר ה' ׁש כּ תוּ ב וּ כ ׁש יּ וֹ צא, ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ כנס
י שׂ ראל  אׁש ריהם עוֹ לם . ועד מעּת ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶוּ בוֹ א#

הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

בּ ין בּ א ׁש 0ר וּ יה הזּ וֹ  הרעה הר וּ ח וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
י וֹ דע  ׁש ֹּלא לאדם ל וֹ  אוֹ י  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה0ערים,
את בּ יתוֹ  ּפ תח על ר וֹ ׁש ם וֹלא מּמ נּ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהזּ הר 
ׁש הרי  עּמ וֹ , ׁש יּ ּמ צא הּק דוֹ ׁש  העלי וֹ ן ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַה0ם

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש ּמ ׁש ים וחמ0ה ׁש 0ים מאוֹ ת ׁש ֹלׁש  לוֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵיׁש 
בּ י וֹ מוֹ , מׁש ּמ ׁש  אחד כּ ל ׁש ּמ קטרגים, ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָרעים
ה0נה ימוֹ ת כּ ל עּמ וֹ  נמצאים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְוכלּ ם
וכלּ ם וּ למּט ה, למעלה עליו ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְוּ מקטרגים
לקטרג בּ יּ וֹ ם וּ בלּ ילה. בּ יּ וֹ ם עּמ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנמצאים
כּ ׁש יּ וֹ צא בּ חל וֹ מוֹ . אוֹ תוֹ  לצער  בּ לּ ילה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַלוֹ ,
על  ידיהם שׂ מים  כּ ׁש נּ כנס, עליו, ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלקטרג
ׁש יּ צא לפלוֹ ני  לוֹ  אוֹ י ל וֹ : וא וֹ מרים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְכּ תפוֹ 

אדוֹ נוֹ  הזּ המרׁש וּ ת בּ ע וֹ לם לפל וֹ ני לוֹ  אוֹ י ! ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הבּ א בּ ני וּ בעוֹ לם צריכים כּ # מ0וּ ם ! ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

להיוֹ ת בּ כּ ל , רׁש וּ מים להי וֹ ת ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה
מהם ׁש יּ ז דּ עזעוּ  רבּ וֹ נם, ׁש ל  בּ רׁש ם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְר ׁש וּ מים
ׁש יּ היוּ  הרעים, הּמ ינים הצּ דדים ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
אׁש רי  ה בּ א. וּ בעוֹ לם  הזּ ה בּ עוֹ לם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש מוּ רים

כּ תוּ ב עליהם ישׂ ראל, ׁש ל  ס)חלקם (ישעיה ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
וגוֹ '. ארץ יירׁש וּ  לעוֹ לם צדּ יקים כּ לּ ם ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ֵ◌ַ◌ְועּמ #

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקכב בּ ית לי בּ אמרים שׂ מחּת י לדוד הּמ עלוֹ ת נל�:�ׁש יר ¦©©£§¨¦¨©§¦§Ÿ§¦¦¥§Ÿ̈¥¥

גדול אדם  אצל לילך 

שמחתי  המעלות קכב]:א)(קכב,שיר לפרק תהלים  אמור [שימוש גדול אדם אצל הולך שאתה  בעת
מתברך. ואת  כנישתא בבי  יתיה צלי  ועוד יפות  פנים בסבר ויקבלוך  ג "פ אותו

IIתהלים IIשימוש

העליֹונים ׁשהּמלאכים  ׁשיר - ה ּמעלֹות  ְְֲִִִִֶֶַַַַָָׁשיר
ּודרגֹות מעל ֹות ׁשהם  ְְֲִֵֶַָאֹומרים,

וגו'ׁש יר שׂ מחּת י  לדוד א)הּמ על וֹ ת :(קכב, ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

תרומה  פ' שמות  קמ"ד:)[זוהר זוֹ ](דף  ◌ָ◌ִׁש ירה
ׁש ל  ה0ירים ׁש אר כּ ל  על מעלּ ה ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִהיא
אמרוּ , ׁש הרא ׁש וֹ נים ה0ירים כּ ל ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נים.
ׁש הּמ לאכים ה0ירים ּת וֹ # א לּ א עלוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָֹלא
ּפ רׁש וּ ה, ׁש הרי  גּ ב על  ואף אמר וּ . ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים

כּ תוּ ב לדודאבל  הּמ עלוֹ ת ׁש ירׁש יר . ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌
העליוֹ נים ׁש הּמ לאכים ׁש יר - ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עלוֹ ת
למי  וּ דרגוֹ ת. מעלוֹ ת ׁש הם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ מרים,

מּמ נּ וּ .אוֹ מרים וּ מזוֹ ן טרף לבּק ׁש  לדוד. ? ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  - הּמ עלוֹ ת ׁש יר  מו)עוֹ ד (תהלים  ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

ׁש יר. עלמוֹ ת א)על  עלמ וֹ ת(שיר כּ ן על ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌
העליוֹ ן  הּמ ל# דּ וד  בּ ׁש ביל - לדוד  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲאהבוּ #.
ׁש בּ א כּ יון העליוֹ ן . הּמ ל # את ּת מיד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ ׁש בּ ח
עליוֹ ן  ׁש הוּ א ׁש יר  אמר  הּמ ל#, ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְׁש ֹלמה
אוֹ מרים עליוֹ נים עוֹ לם  ׁש גּ דוֹ לי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
כּ ל  ׁש לּ וֹ . כּ לּ וֹ  ׁש ה0לוֹ ם העליוֹ ן ◌ָ◌ֶ◌3◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַלּמ ל#
לוֹ מר, זוֹ  בּ ׁש ירה  עוֹ לים ֹלא ׁש ירה ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהאוֹ מרים 
ה0רת. מלאכי ׁש אוֹ מרים ׁש ירה אוֹ תּה  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ההיא בּ 0ירה ׁש עלה ׁש ֹלמה לּמ ל# ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְּפ רט 
עוֹ לם עּמ וּ די עלי וֹ נים 0גּ דוֹ לים ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְלמה
בּ מרכּ בוֹ ת הע וֹ לם בּ ני כּ ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְאוֹ מרים.
עליוֹ נוֹ ת בּ מר כּ בוֹ ת הּמ ל# וּ ׁש ֹלמה ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַּת ח ּת וֹ נוֹ ת,

העליֹונים ׁשהּמלאכים  ׁשיר - ה ּמעלֹות  ְְֲִִִִֶֶַַַַָָׁשיר
ּודרגֹות מעל ֹות ׁשהם  ְְֲִֵֶַָאֹומרים,

וגו'ׁש יר לדוד א)הּמ עלוֹ ת שמות:(קכב, [זוהר ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌

תרומה  קמ"ד:)פ' מעלּ ה](דף  היא  זוֹ  ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ִׁש ירה
כּ ל  הראׁש וֹ נים. ׁש ל ה0ירים ׁש אר כּ ל ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַעל
אלּ א עלוּ  ֹלא אמר וּ , ׁש הראׁש וֹ נים ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַה0ירים
אמרוּ . העלי וֹ נים ׁש הּמ לאכים ה0ירים ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַּת וֹ #

כּ תוּ ב אבל  ּפ ר ׁש וּ ה, ׁש הרי גּ ב על  ׁש ירואף ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌
לדוד ׁש י הּמ עלוֹ ת ׁש יר. - הּמ עלוֹ ת  ר ַ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌

ׁש הם אוֹ מרים, העליוֹ נים ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ לאכים 
אוֹ מרים למי וּ דרגוֹ ת. לבּק ׁש מעלוֹ ת  לדוד . ? ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

כּ מ וֹ  - הּמ על וֹ ת ׁש יר  עוֹ ד  מּמ נּ וּ . וּ מזוֹ ן ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶטרף
מו)ׁש נּ אמר  ׁש יר .(תהלים עלמוֹ ת א)על על (שיר ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌

דּ וד  בּ ׁש ביל - לדוד  אהבוּ #. עלמ וֹ ת  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֵכּ ן
הּמ ל# את ּת מיד  ׁש ּמ ׁש בּ ח העליוֹ ן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
ׁש יר אמר הּמ ל#, ׁש ֹלמה  ׁש בּ א כּ יון ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן.
עוֹ לם ׁש גּ ד וֹ לי  למעלה, עליוֹ ן ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש הוּ א
ׁש ה0לוֹ ם העליוֹ ן לּמ ל # אוֹ מרים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
עוֹ לים ֹלא ׁש ירה האוֹ מרים כּ ל ׁש לּ וֹ . ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌3כּ לּ וֹ 
ׁש ירה אוֹ תּה  אלּ א ל וֹ מר , זוֹ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְבּ ׁש ירה
לּמ ל# ּפ רט  ה0רת. מלאכי  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים
0גּ ד וֹ לים למה ההיא בּ 0ירה ׁש עלה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ְׁש ֹלמה
בּ ני  כּ ל  אוֹ מרים . עוֹ לם עּמ וּ די ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
הּמ ל# וּ ׁש ֹלמה ּת חּת וֹ נוֹ ת, בּ מרכּ בוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

עלי וֹ נוֹ ת.בּ מרכּ בוֹ ת ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש לם:ב ירוּ  ׁש ערי� בּ  רגלינוּ  היוּ  לּ ּה ג עמדוֹ ת ׁש חבּ רה כּ עיר הבּ נוּ יה ׁש לם ירוּ  Ÿ§¨©§¥¦§¨©¦§¨¨¦§¨©¦©§¨§¦¤ª§¨¨

הּזה ה ּזקן ימ ּות מתי  אֹומרים ׁשהיּו ְִֵֶֶַַַָָָָאע"ג
וׂשמחה ׂשמח ּתי אזי  אפ "ה ה ּמלְך ְְְֲִִִֶֶַַַָָָדוד
ׁשּבני אֹומרים ׁשהיּו ּבני ּבׁשביל  לי  ְְְְְִִִִִִֶֶָָָהיתה 
את לבנֹות הּמצוה את לגמר ּתחּתי  ְְְְִִִֶֶַַַָָֹיקּום 

א ֹותּה לׁשּבח  התחיל אז ְְִִִֵַַַַָָהּבית

וגו'שׂ מחּת י  לי א)ּב אמרים ח "א:(קכב, [זוהר ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌

וישב קפג :)פ ' ואמר ,](דף (שם)ּפ תח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
נל! ה' בּ ית לי בּ אמרים אתשׂ מחּת י  . ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

לבּ וֹ  עם היה  ׁש דּ וד  בּ אר וּ הוּ , הזּ ה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  הבּ ית, ח)לבנוֹ ת א  ויהי (מלכים ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וגוֹ '. ה' לׁש ם בּ ית לבנוֹ ת אבי  דּ וד לבב ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִעם
כּ תוּ ב  מה כּ # תבנהואחר ֹלא אּת ה רק ? ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

יבנה הוּ א מחלצי# היּ צא בּ נ# אם כּ י  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהבּ ית
את יוֹ דעים הי וּ  י שׂ ראל  וכל  לׁש מי . ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
ויקוּ ם דּ וד  ימוּ ת מתי  אוֹ מרים והי וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶזה,
עמדוֹ ת ואז הבּ ית, את ויבנה בּ נוֹ  ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ְׁש ֹלמה
נעלה אז ירוּ ׁש לם, בּ ׁש ערי# רגלינוּ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָהיוּ 
גּ ב  על אף זה, כּ ל ועם קר בּ נ וֹ ת. ׁש ם  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְונקריב
אזי  ה זּ ה, הזּ קן  ימ וּ ת מתי אוֹ מרים ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
בּ ני , בּ ׁש ביל לי היתה ושׂ מחה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָשׂ מחּת י 
את לגמר ּת חּת י  יקוּ ם ׁש בּ ני אוֹ מרים ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
לׁש בּ ח התחיל אז  הבּ ית. את לבנוֹ ת ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ צוה
כּ עיר הבּ נוּ יה ירוּ ׁש לים  ואמר, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה ׁש נינוּ , יח דּ ו. לּ ּה  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ֶׁש חבּ רה 
ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  למּט ה יר וּ ׁש לים ה וּ א ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ #

מתּק נת ׁש כּ תוּ ב[זו]וזוֹ  זוֹ , טו)כּ נגד (שמות ְ◌ְ◌3◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
לׁש  ׁש עתיד מכוֹ ן הבּ נוּ יה, ה'. ּפ על ּת  בּת # ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ירוּ ׁש לים את להוֹ ריד הוּ א בּ ר וּ # ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הבּ נוּ יה. כּ # וּ מ 0וּ ם כּ ראוּ י, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 

ׁש חבּ רה בּ ארוּ ה, והרי יחדּ ו, לּ ּה  ?ׁש חבּ רּה  ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌
ׁש חבּ ר וּ  להי וֹ ת צרי # ׁש התחבּ רההיה אלּ א ! ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ונאמר וּ באר וּ הוּ . יחד, ונהי וּ  הבּ ת עם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָהאם 
ׁש ל  ק יּ וּ ם הם אלּ וּ  ׁש בטים, על וּ  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש 0ם
ואל  הּת חּת וֹ ן. העוֹ לם ׁש ל והּת ּק וּ ן ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
אפלּ וּ  אלּ א לבדּ וֹ , הּת חּת וֹ ן ׁש העוֹ לם ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַֹּת אמר
י ּה  ׁש בטי ׁש כּ ת וּ ב העליוֹ ן, העוֹ לם  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ל
מ0וּ ם לי שׂ ראל , דּ וקא לישׂ ראל, ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵעדוּ ת
למעלה, הם עדוּ ת למ ּט ה, הּק יּ וּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הם
לׁש ם לה וֹ דוֹ ת ה ', לׁש ם להוֹ ד וֹ ת - ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְוהכּ ל
ׁש כּ תוּ ב  ה צּ דדים, לכל הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ה'. לׁש ם ◌ֵ◌ְ◌ְלהוֹ דוֹ ת

ּולפי כב ֹודֹו לפי מד ֹור לֹו יׁש וצּדיק  צּדיק  ְְְְִִִִֵַַָָּכל
לֹו ָָהראּוי

ג)וגו'ה ּב נוּ יהיר וּ ׁש לים  פ ':(קכב, חדש [זוהר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌

לך לג .)לך  ּפ זּ י ](דף בּ ן יהוּ דה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י 
אוֹ תוֹ . מצער והיה ההוּ א, האריס  לוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה
לוֹ : אמרוּ  אבּ א. ורבּ י  זירא רבּ י לפניו  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ אוּ 

אריסוֹ  עם מר עוֹ שׂ ה להם:מה אמר  ? ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
עליו  יזהיר  ה0מׁש  בּ על  גּ וֹ נב, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש האיׁש 

בּ דבריו  אדוֹ ני  מע יּ ן ֹלא ל וֹ : אמר וּ  ?זהר וֹ . ָ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תי . מצער והוּ א אעשׂ ה , וּ מה להם: ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
ל#. וירוח מּמ נּ וּ  אדוֹ ני  י ּפ רד לוֹ : ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָאמרוּ 
בּ אנוּ  לזה ֹלא לוֹ : אמרוּ  יוֹ ׁש בים, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ עוֹ דם 
בּ ני  ה0בטים מוֹ רנוּ , לנוּ  יאמר אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵאלי#,

הבּ א לעוֹ לם הם מה  להםיעקב אמר ? ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
לי ׁש יבת אוֹ תם העלה הוּ א: בּ ר וּ # ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הם ׁש עוֹ לה , צדּ יק נׁש מת וכל ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מעשׂ יה. על  קכב )מעידים (תהלים ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
הבּ נוּ יה  מעלה.ירוּ ׁש לים ׁש ל יר וּ ׁש לים זוֹ  , ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

עדוּ ת יּה  ׁש בטי  ׁש בטים עלוּ  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש 0ם

IIתהלים IIזוהר 
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לׁש םד יחדּ ו: להדוֹ ת לישׂ ראל עדוּ ת יּה  ׁש בטי ׁש בטים עלוּ  :�יהו�ׁש $ם ©§¨¤¨¨§¨¦¦§¥¨¥§¦§¨¥§Ÿ§¥§Ÿ̈

וצ דּ יק  צדּ יק כּ ל על להעיד כּ די ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,
ול ּמ ה מוֹ דיםמיּ שׂ ראל . כּ לּ ם להיוֹ ת  ? ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב, זהוּ  לׁש מוֹ . עדוּ ת וּ מברכים ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
ה' ל ׁש ם להד וֹ ת  ואחד לישׂ ראל אחד וכל  . ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

א ׁש ל מ כּ יר רבּ וֹ נוֹ  ואוֹ מר : וּ מׁש ּת בּ ח ׁש לּ וֹ  ת ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
להדוֹ ת וזהוּ  בּ ארץ, הנּ חּת י מה ראה ֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָעוֹ לם,
וצ דּ יק  צדּ יק כּ ל ׁש 0נינוּ , והינוּ  ה'. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְלׁש ם
מי  לוֹ . הראוּ י וּ לפי  כבוֹ דוֹ  לפי  מד וֹ ר  לוֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵיׁש 
מן  הצּ דּ יקים עם מדוֹ ר וֹ  ׁש ם מראוּ בן, ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש בּ א
גר ׁש הוּ א וּ מי וׁש בט. ׁש בט כּ ל וכן ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְראוּ בן,
ׁש ל  בּ ּמ דוֹ ר מדוֹ רוֹ  ונתגּ יּ ר, הע וֹ לם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ֵמא ּמ וֹ ת
לכל  לעדים עוֹ מדים וה0בטים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵגּ רים.
עלוּ  ׁש 0ם ׁש כּ תוּ ב זה וּ  וצדּ יק. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק
להדוֹ ת לי שׂ ראל  עד וּ ת יּה  ׁש בטי ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְׁש בטים

ה'. ◌ֵ◌ְלׁש ם

ׁש בטיםׁש )ם  ד )וגו'עלוּ  פ ':(קכב, ח "א  [זוהר ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

קפג :)וישב את](דף  לרעוֹ ת אחיו ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַויּ לכוּ 
אמר, ׁש מעוֹ ן ר בּ י בּ ׁש כם. אביהם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲֹצאן

להיוֹ ת צרי# היה אביהם צאן מהלרעוֹ ת ! ִ◌ְ◌ֲֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מעליו  נקוּ ד  א"ת ׁש כינהזּ ה לר בּ וֹ ת ? ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ׁש הם מ0וּ ם עּמ הם, ׁש רוּ יה ׁש היא ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ הם,
עּמ הם, היה ֹלא  יוֹ סף  ׁש הרי עשׂ רה, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָהיוּ 
היוּ  הם כּ # וּ מ0וּ ם בּ בּ ית, קטן הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּ בנימין
ביניהם, היתה ה0כינה וּ כׁש הלכ וּ , ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲעשׂ רה,
בּ זמן  כּ #, וּ מ0וּ ם מלמעלה. נקוּ ד כּ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל
עם כלּ ם הׁש ּת ּת פוּ  יוֹ סף, את ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ּמ כרוּ 
כּ ׁש עשׂ וּ  עּמ הם אוֹ תּה  וׁש ּת פוּ  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה,
ֹלא י וֹ סף, דּ בר  ׁש התגּ לּ ה ועד ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש בוּ עה,
ּת אמר ואם יעקב. על ׁש כינה ◌ַֹ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש רתה
ראה, בּ א - עּמ הם נמצאה ֹלא ◌ֵ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ה0כינה

קכב )ׁש כּ תוּ ב  ׁש בטים (תהלים על וּ  ׁש -ם ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ה' ל ׁש ם להוֹ דוֹ ת לישׂ ראל  עד וּ ת  יּה  .ׁש בטי  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
כּ ל  ׁש ל הּק יּ וּ ם וחסידים, צדּ יקים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌3כּ לּ ם

וּ למּט ה. למעלה קיּ וּ ם הם ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם,

את עׂשה העֹולם, את להעמיד ְְֲִֶֶֶַָָָָָָּכׁשרצה 
ּבס ֹוד יצחק את החכמה, ּבס ֹוד  ְְְְְִֶַַָָָָָאברהם

הּדעת. ּבס ֹוד יעקב ואת ְְְֲֶַַַַַָֹהּתב ּונה ,

לי שׂ ראל ׁש בטי  עדוּ ת ד )יּה  [זוהר:(קכב, ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

שמות  פ' ט"ו.)שמות  סוֹ ד ](דף ◌ְועוֹ ד
מאמר וֹ ת בּ עשׂ רה ׁש 0נינוּ , הוּ א , ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהדּ בר
ׁש ֹלׁש ה, הם וּ כׁש ּת ס ּת כּ ל העוֹ לם, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנברא
וּ בתבוּ נה בּ חכמה בהם  נברא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְוהעוֹ לם
בּ ׁש ביל  אלּ א נברא ֹלא והעוֹ לם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוּ בדעת ,
עשׂ ה העוֹ לם, את להעמיד  כּ ׁש רצה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.
בּ סוֹ ד  יצחק את החכמה, בּ סוֹ ד אברהם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
וּ בזה הדּ עת, בּ סוֹ ד  יעקב ואת ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּת בוּ נה,

כד )נקרא י ּמ לאוּ .(משלי חדרים וּ בדעת ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌
הע  כּ ל נתקן ׁש עה וּ מ 0נּ וֹ לדוּ וּ בא וֹ ת ּה  וֹ לם, ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌

כּ מ וֹ  ה כּ ל נתקן ׁש בטים, עשׂ ר  ׁש נים ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְליעקב
ה וּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  כּ ׁש ראה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה .
הזּ ה הּת חּת וֹ ן העוֹ לם  ׁש ל ר בּ ה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה
חס  אוּ לי אמר , ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ תקן
ּפ גם וי0אר  הע ּמ ים בּ ׁש אר  יתערבוּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוׁש לוֹ ם
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  עשׂ ה מה העוֹ למוֹ ת. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 

עד ה וּ א לכאן, מכּ אן כּ לּ ם את טלטל ?ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌3◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
קׁש ה בּ עם דּ יּ וּ רם את לד וּ ר  למצרים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ רדוּ 
אוֹ תם וּ מבזּ ים מנהגיהם את ׁש ּמ בזּ ים ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹערף,
וחוֹ ׁש בים עּמ הם , וּ להתערב בּ הם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחּת ן
בהם, גּ עלוּ  הגּ ברים לעבדים. ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָאוֹ תם
בּ זרע  הכּ ל ׁש נּ תקן עד  בהם, גּ על וּ  ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְוהנּ קבוֹ ת
ׁש אר חטא נׁש לם כּ # וּ בין כּ # וּ בין ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶֹקדׁש ,

ׁש כּ תוּ ב טו)העּמ ים, עוֹ ן (בראשית ׁש לם ֹלא כּ י ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌
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צדּ יקים יצאוּ  וּ כ ׁש יּ צאוּ , הנּ ה. עד ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָהאמ וֹ רי 
לי שׂ ראל . עדוּ ת י ּה  ׁש בטי ׁש כּ תוּ ב ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים,
ל וֹ , אמר בראׁש וֹ . וּ נׁש קוֹ  ׁש מעוֹ ן רבי ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָבּ א
ל#. עוֹ מדת ה0עה כּ י בּ עמדּ #, בּ ני ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲעמד

ׁשּתים את ׂשם  היה ה ּגדֹול ׁשה ּכהן ְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשעה
ּבחׁשן  אֹותן ולֹובׁש הּללּו האבנים  ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשרה 
חקּוקֹות ּוב ֹו ׁשכינה , עליו  ׁשרתה אז ְְְֲִֵָָָָָָואפֹוד,

ה ּׁשבטים ּכל  ְְִַָָׁשמֹות

ׁש בטיםׁש )ם  ד )עלוּ  פ ':(קכב , ח "ב [זוהר ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רכ"ט:)פקודי ה נּ ׁש מה](דף כּ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְועל
ל ּה  להי וֹ ת עוֹ למוֹ ת, בּ ׁש ני ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתל בּ ׁש ת
ׁש לּ מּט ה הזּ ה בּ עוֹ לם - בּ כּ ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְׁש למוּ ת

כּ תוּ ב, זה ועל  ׁש לּ מעלה. קמ)וּ בעוֹ לם (שם  ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
את י ׁש רים י ׁש בוּ  לׁש מ# יוֹ דוּ  צדּ יקים  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַא#
בּ עוֹ לם - לׁש מ # יוֹ דוּ  צדּ יקים א# ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָּפ ני#.
עוֹ לם. בּ אוֹ תוֹ  - ּפ ני # את יׁש רים י ׁש בוּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה.
אמר ּפ ר ׁש וּ ה. הרי זהב, האפ וֹ ד את ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַויּ עשׂ 
וּ פר ׁש וּ ה כאחד, היוּ  וחׁש ן אפוֹ ד יוֹ סי , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַר בּ י
כּ ל  עוֹ מדים הּק יּ וּ ם אוֹ תוֹ  בּ מקוֹ ם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
נוֹ טלים כּ לּ ם אבנים, עשׂ רה  ׁש ּת ים ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָאוֹ תן
עשׂ ר ׁש נים וכלּ ם י שׂ ראל , בּ ני  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְׁש מוֹ ת
ׁש בטי  ׁש ל בּ סוֹ ד הם  כּ לּ ם עלי וֹ נים, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְּת ח וּ מים

כּ תוּ ב, זה וסוֹ ד  קכב )י שׂ ראל. ע (שם ל וּ ׁש -ם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
להדוֹ ת  לי שׂ ראל  עדוּ ת  י ּה  ׁש בטי  ֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְׁש בטים

ה' ׁש ניםלׁש ם אלּ וּ  - ׁש בטים עלוּ  ׁש 0ם . ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
ׁש בטי  ׁש הם למעלה, עליוֹ נים ׁש בטים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר

לי שׂ ראל . עדוּ ת זה ׁש ם ׁש הרי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָיּה ,

ׁש בטים.אמר כּ תוּ ב ּפ עמים חיּ יא, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
אלּ וּ  - ׁש בטים  עלוּ  ׁש 0ם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א,
אלּ וּ  - יּה  ׁש בטי  ׁש לּ מ ּט ה. ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה0בטים
זה - לי שׂ ראל  עד וּ ת ׁש לּ מעלה. ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה0בטים
עד וּ ת, ׁש נּ קרא הזּ ה העלי וֹ ן הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַה0ם

ׁש נּ אמר  קלב )כּ מוֹ  אלּמ דם (שם זוֹ  .ועדתי ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
קדוֹ ׁש ים ׁש בטים עשׂ ר ׁש נים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְואוֹ תם
קדוֹ ׁש וֹ ת, אבנים ע שׂ רה ׁש ּת ים הם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
ׁש לּ מעלה, כּ מוֹ  למּט ה עוֹ מדים הם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 
ה0בטים, ע שׂ ר  ׁש נים ׁש ל  ׁש מוֹ ת אוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוכל
הגּ דוֹ ל  והכּ הן אבנים, בּ אוֹ תן חקוּ קים ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌3כּ לּ ם

אוֹ תם. ◌ָ◌ֵנוֹ טל

מהבּ א לחרן, הוֹ ל# היה כּ ׁש יּ עקב וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
כח)?כּ תוּ ב  מאבני (בראשית  ויּ ּק ח ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

עשׂ רה ׁש ּת ים אלּ וּ  מרא0תיו. ויּ שׂ ם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַהּמ ק וֹ ם
אחת, אבן נעשׂ וּ  וכלּ ן קד וֹ ׁש וֹ ת, ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים
מ צּ בה. שׂ מּת י  א ׁש ר  הזּ את והאבן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

הּט עם מה אבן, להן ׁש כּ ל וק וֹ רא מ0וּ ם  ? ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
קדוֹ ׁש ה בּ אבן נכללוּ  האבנים עשׂ רה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש ּת ים
ׁש כּ תוּ ב  מעליהן, ׁש היא  אחת, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶעלי וֹ נה
בּ ית יהיה מ צּ בה שׂ מּת י אׁש ר הזּ את ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֲֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוהאבן
שׂ ם היה הגּ ד וֹ ל הכּ הן כּ אן ולכן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים.

ׁש כּ תוּ ב ּת מיד, לזכרם  לבּ וֹ  על  (שמותאוֹ תן ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
על כח) ישׂ ראל בּ ני  ׁש מוֹ ת את אהרן ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְונ שׂ א

ה וּ א הכּ ל כּ # וּ מ0וּ ם ּת מיד . ה' לפני ֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִלבּ וֹ 
עליוֹ נים עשׂ ר  ׁש נים עשׂ ר , ׁש נים ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד 
קד וֹ ׁש , עליוֹ ן בּ סוֹ ד  ׁש נּ גנזוּ  למעלה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירים
דּ ק  מּק וֹ ל  ויוֹ צאים הּת וֹ רה, ׁש ל  הּס וֹ ד  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְוהם
אחרים ע שׂ ר  ׁש נים ּפ ר ׁש וּ ה. והרי ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶאחד ,
ּת וֹ # וי וֹ צאים ׁש הם, כּ מוֹ  למּט ה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְטמירים

ׁש כּ תוּ ב אבן, ׁש היא  אחר מט )קוֹ ל (בראשית ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
בּ סוֹ ד  ּפ רׁש וּ ה ולכן י שׂ ראל . אבן רעה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ִמ0ם

כט )הכּ תוּ ב, העדרים(שם כל  ׁש ּמ ה ונאספוּ  ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
אבן  ׁש נּ קראת ה0כינה זוֹ  האבן. את ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְוגללוּ 
אוֹ תּה  ׁש גּ וֹ ללים ישׂ ראל. אבן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַֹבּ חן,
את והׁש יבוּ  וכתוּ ב לגּ לוּ ת, אוֹ תּה  ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכניסים
ׁש מּה  ועל למקוֹ מּה , הבּ אר ּפ י על ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהאבן
לאבנים. אבנים וכּמ ה האבנים. כּ ל ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקראים

IIתהלים IIזוהר 
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יס וֹ די  אבנים יׁש  אבנים. וי ׁש  אבנים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵיׁש 
ׁש כּ  ה)תוּ בהבּ ית, א  ו יּ ּס עוּ (מלכים הּמ ל# ויצו  ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הבּ ית לי ּס ד יקר וֹ ת אבנים גּ דל וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבנים
נכבּ ד וֹ ת, עלי וֹ נוֹ ת אבנים ויׁש  גזית. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאבני

מערכ וֹ ת,(אלו)והן ארבּ ע והן עשׂ רה, ׁש ּת ים ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
רוּ ח וֹ ת לארבּ עה מערכה לכל ׁש ֹלׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָׁש ֹלׁש 
ׁש היוּ  דגלים ארבּ עה אוֹ תם כן כּ מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
ׁש בטים, עשׂ ר  ׁש נים והם בּ ּמ דבּ ר, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְהוֹ לכים
רוּ ח וֹ ת לארבּ עה צד  לכל  ׁש ֹלׁש ה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה

ּפ רׁש וּ ה. והרי אחד, סוֹ ד והכּ ל ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

שׂ ם ראה,וּ בא היה  הגּ דוֹ ל  ׁש הכּ הן  בּ ׁש עה ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌
הלּ ל וּ  האבנים  עשׂ רה ׁש ּת ים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶאת
עליו  ׁש רתה אז  ואפוֹ ד , בּ חׁש ן א וֹ תן ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְולוֹ ב ׁש 
חקוּ קוֹ ת  אבנים עשׂ רה ׁש ּת ים  וא וֹ תן ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה,

ה-בטים  כּ ל וׁש בטבּ ׁש מוֹ ת ׁש בט וכל , ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
האוֹ תיּ וֹ ת היוּ  ׁש קוּ עוֹ ת אחת . אבן על  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָחקוּ ק
היוּ  האבנים, וּ כׁש האירוּ  האבנים, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַעל
מה על  וּ מאירוֹ ת החוּ צה בּ וֹ לטוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת

השבטים)0הצטרכוּ . ה-בטים (ובאותיות וּ בכל ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש ֹּלא  בּ ׁש ביל  ט', ח' האוֹ ת יּ וֹ ת ׁש ּת י היוּ  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹלא

בּ כלּ ם  חט"א אםנמצא חזקיּ ה, רבּ י  אמר . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌.◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌
ׁש היא ט', אבל נאה. - גּ וֹ רם ׁש ה0ם ח' ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָכּ #,
בּ חלוֹ מ וֹ  ט' ׁש ר וֹ אה מי וׁש נינוּ , טוֹ בה, ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ ת
ט וֹ ב, כּ י תוֹ רה ּפ תחה  ׁש בּ ּה  מ 0וּ ם ל וֹ , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִטוֹ ב

א)ׁש כּ תוּ ב  כּ י (בראשית האוֹ ר את אֹלהים ויּ רא ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ֹלא לּמ ה טוֹ בה, אוֹ ת והיא והוֹ איל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְטוֹ ב,

ׁש בטים בּ אוֹ תם ?נכּת בה ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

האוֹ תיּ וֹ תאמר  ׁש ּת י ׁש ּס מוּ כוֹ ת מ 0וּ ם לוֹ , ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
גּ נוּ זה ט' האוֹ ת ׁש הרי  ועוֹ ד, לזוֹ . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָזוֹ 
כּ לּ ם, ׁש ל  האוֹ ר את מאירה והיא ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ טמירה ,
ואין  כּ לּ ם, ׁש ל  האוֹ ר היא  זוֹ  אוֹ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ו יּ רא ׁש כּ תוּ ב  הזּ וֹ , מהאוֹ ת חוּ ץ  נמצא ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִאוֹ ר 
ׁש ל  האוֹ ר  והוּ א טוֹ ב. כּ י  האוֹ ר את ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים

כּ ת וּ ב, זה ועל וטמיר . ׁש גּ נוּ ז האוֹ ר ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָאוֹ תוֹ 
פד ) בּ תמים.(תהלים להוֹ לכים ט וֹ ב ימנע ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹלא 

כּ # וּ מ0וּ ם ה 0בטים. כּ ל  ׁש ל האוֹ ר ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ה0ּת ים ׁש כּ ל ועוֹ ד, בהן. נחקקה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶֹלא
הזּ וֹ  האכס דּ רה  מּת וֹ # יוֹ צאוֹ ת ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶעשׂ רה
וּ מ0וּ ם ט ', האוֹ ת בּ סוֹ ד  ׁש היא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּט מירה

ט היא בּ הן.כּ # נראית ואינּה  וּ גנוּ זה מירה ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
בּ דר # עוֹ מדוֹ ת אבנים אוֹ תן כּ ל וּ ראה, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹבּ א
הכּ הן  ּפ ני אז כּ ׁש האיר וּ , וכלּ ן ונס, ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָאוֹ ת
מאיר וֹ ת והאוֹ תיּ וֹ ת מאירוֹ ת, הי וּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהגּ דוֹ ל
מאירים וּ כׁש הי וּ  לחוּ ץ. להוֹ דיע ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְוּ בוֹ לטוֹ ת
בּ ליט וֹ ת נוֹ דעוֹ ת היוּ  אז הכּ הן, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ְּפ ני
הכּ הן  נוֹ דע וּ בזה לטוֹ ב, ׁש הוּ א ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
ה וּ א ה כּ ל כּ # ועל ֹלא. אם  האיׁש  צדּ יק ֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִאם

והרי  ונס, ּפ רׁש וּ ה.בּ אוֹ ת ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ולכן  וּדאי  ליׂשראל  עדּות ׁשּי"ּה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָמּׁשּום
ואחד אחד ּבכל י"ּה הּׁשמעֹוני ְְְִִִֵֶֶַָָָָָהראּובני

וגו'ׁש בטי  ד )יּה  במדבר:(קכב, פ' ח "ג [זוהר ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

קי"ח:) באתת](דף דּ גל וֹ  על  ֹֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִאיׁש 
ב ) כּ נסת(במדבר  ׁש ל  מחנוֹ ת ארבּ ע אלּ וּ  -ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש נים ׁש בטים, ע שׂ ר  ׁש נים ׁש הם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
כּ מ וֹ  הכּ ל לּה . סביב סביב ּת חוּ מים ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָעשׂ ר

כּ תוּ ב קכב )ׁש לּ מעלה, עלוּ (תהלים ׁש 0ם  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש בטים עלוּ  ׁש 0ם וגוֹ '. יּה  ׁש בטי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְׁש בטים
עשׂ ר ׁש נים ׁש בטים, עשׂ ר  ׁש נים אלּ וּ  -ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ּפ רׁש וּ ה, הרי  - יּה  ׁש בטי  ׁש לּ מּט ה. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְּת ח וּ מים
ולכן  ודּ אי. לישׂ ראל עד וּ ת ׁש יּ "ּה  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

כו) בּ כל (במדבר  י "ּה  ה0מע וֹ ני, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָהראוּ בני,
העץ  ׁש הרי הוּ א, כּ # ודּ אי אבל ואחד. ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
בּ חוֹ תמוֹ . ח וֹ תם בּ וֹ  הּק ד וֹ ׁש , ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן

ׁש כּ תוּ ב, א)וּ פרׁש וּ ה ּפ ניהם(יחזקאל וּ דמוּ ת ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
דּ מ וּ ת וגוֹ '. היּ מין אל  אריה וּ פני אדם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְּפ ני
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דּ ויד:ה לבית כּ סאוֹ ת למׁש ּפ ט כסאוֹ ת יׁש בוּ  ׁש ּמ ה ׁש לםוכּ י ירוּ  ׁש לוֹ ם ׁש אלוּ  ¦¨¨¨§¦§§¦§¨¦§§¥¨¦©£§§¨¨¦
אהבי�: בּ ארמנוֹ תי�:זיׁש ליוּ  ׁש לוה בּ חיל� ׁש לוֹ ם אדבּ רהחיהי ורעי אחי למען ¦§¨Ÿ£¨¦§¦¨§¥¥©§¨§©§§¨¦§©©©©§¥¨£©§¨

בּ �: ׁש לוֹ ם יהו�טנּ א בּ ית ל�:'אֹלהינוּ �למען טוֹ ב אבקׁש ה ¨¨¨§©©¥§Ÿ̈¡¥£©§¨¨

לאר בּ עת הי וּ  וה ּפ נים בּ כלּ ם, נכללת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָאדם
וכלּ ם בּ דמיּ וֹ תיהם, ונפרדים  העוֹ לם, ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִצדדי

בּ אדם. בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְכּ ל וּ לים

אוּ ריאל מיכאל  מ7מאל, גּ בריאל מ יּ מין, ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌
לאחוֹ ריהם, רפאל ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניהם,
וּ ׁש נים מכּ אן, ׁש נים מעליהם. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה
בּ ארץ  זה כּ מ וֹ  בּ אמצע. והיא ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן,
וי"ּה  מכּ אן, וּ ׁש נים מכּ אן, ׁש נים - ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
מה דגלים, ׁש ני ׁש לּ וֹ קחים כּ יון ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם.

וגוֹ '.כּ תוּ ב  הלויּ ם מחנה מוֹ עד  אהל  ונסע ? ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌
מחנוֹ ת ארבּ ע אחרים ׁש נים אוֹ תם כּ # ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
ׁש נים ונמצאים העוֹ לם, צדדי לארבּ עת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהן
ונסע  ׁש לּ מעלה. כּ מוֹ  למּט ה כּ # אף ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ר.
מחנה מ וּ ל יהוּ דה מחנה דּ גל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה
מיכאל . מחנה  מוּ ל ראוּ בן  וּ מחנה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִאוּ ריאל.
ה ּמ זבּ ח גּ ם כּ # ל ּמ זרח. וזה  לדּ רוֹ ם, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶזה
מחנה לצּ פ וֹ ן. דן וּ מחנה מזרחית. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְדּ רוֹ מית

גבריאל .א מחנה מוּ ל דן מחנה יּמ ה. פרים ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
כּ # רפאל. מחנה מוּ ל  ל ּמ ערב  אפרים  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמחנה 
זה אח וּ ז הכּ ל מערבית. צפוֹ נית הּמ זבּ ח ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַגּ ם
הּק ד וֹ ׁש , בּ 0ם ונאחז עוֹ לה ׁש הכּ ל  עד  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה,
הכּ ל , ׁש ל העליוֹ ן הכּ ל, ׁש ל הראׁש ית ֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

בּ וֹ . כּ לוּ ל  הכּ ל  הכּ ל , ׁש ל ◌ָֹ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַהּק ד וֹ ׁש 

ליׂשראל ׁשּקרא  ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש ְְֲִֵֶַַַָָָָָאהבת
נא אד ּברה ורעי אחי  למען ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַָָָאחים

וגוֹ 'למען נא אד ּב רה ורעי ח)אחי :(קכב , ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌

מות  אחרי פ' ח "ג  ע"ב)[זוהר ע"ז ](דף 

תגלּ ה ֹלא  אבי # אחי יח)ערות ׁש נה(ויקרא , ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

ואח וֹ ת למּט ה. ישׂ ראל זהוּ  - יהוּ דה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
בּ חטאים ׁש לּ מּט ה. יר וּ ׁש לים זוֹ  - ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִאּמ #
ותחרב  הע ּמ ים לבין  י שׂ ראל יגלוּ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהלּ לוּ 
אהבת ׁש נינוּ , זה ועל למ ּט ה. ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים
אחים, לי שׂ ראל  ׁש ּק רא הוּ א בּ ר וּ # ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

קכב )ׁש נּ אמר  אד בּ רה(תהלים ורעי אחי  למען  ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וגוֹ '. שם)נא (דּ ברים ושם  הדברים, בנה(ובארנו בת ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ובנסתר בנגלה שהם גב  על  ואף בתה. ובת
והם להם, צריך  העולם שהרי  אחריו. וכן

שכתוב כמו העולם, כז)ישוב רעך (משלי
רבּ י  ׁש אמר  הדּ בר . סוֹ ד  וזה אביך) ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְורע 
ל ּמ ה אחי , אם יהוּ דה, ר בּ י אמר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן.

אחי רעי  ל ּמ ה רעי, ואם למדנוּ ,? אלּ א ? ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌
רע, נקרא לעוֹ למים סר ׁש ֹּלא דבר ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
וזהוּ  ּת עזּ ב. אל  אבי# ורע רע# ׁש נּ אמר ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
האם ׁש מעוֹ ן, רבּ י ׁש אמר  הדּ בר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַסוֹ ד
אהבת זזה ֹלא כּ י רעיה, נקראת ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה
הּת ח ּת וֹ נה והאם לעוֹ למים. מּמ נּ ה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָהאב
ׁש בּ ארנוּ  כּ מוֹ  אח וֹ ת, ונקראת כּ לּ ה, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת 

ח) מׁש נה(שיר  סתם והינוּ  קטנּ ה. לנ וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָאחוֹ ת
אבי# בת אחוֹ ת# ערות כּ אן ׁש כּ תוּ ב  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש לּ נוּ ,
זּ ה מה אבי #, בת ׁש אמר כּ יון אּמ #. בת ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַאוֹ 

אּמ # בת מצּ ד אוֹ  נמצאת היא אם אלּ א , ? ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
האם, מצּ ד ואם חכמה. נקראת ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהאב,
וּ בין  כּ # בּ ין ּפ נים, כּ ל ועל בּ ינה. ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִנקראת 
י וֹ "ד  ׁש הרי  והאם. מהאב נמצאת היא ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָכּ #,
הדּ בר, סוֹ ד וזהוּ  לעוֹ למים. מה' זזה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵאינּה 
- חוּ ץ מוֹ לדת אוֹ  האב. מצּ ד  - בּ ית ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶמוֹ לדת

האם.מ צּ ד ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
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אמר,ר בּ י  כד )אבּ א יבּ נה(משלי  בּ חכמה ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
בחכמה ׁש נּ בנה הבּ ית מי  הוי בּ ית. ? ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌

כּ # מ 0וּ ם מעדן. ׁש יּ וֹ צא הנּ הר  זה ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵאוֹ מר 
מו', כּ ׁש יּ צאה חוּ ץ, מוֹ לדת אוֹ  בּ ית ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶמוֹ לדת

ׁש כּ תוּ ב ב )כּ מוֹ  וּ בשׂ ר(בראשית  מעצמי עצם  ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וזהוּ  מצּ לעתיו, אחת ויּ ּק ח וכתוּ ב ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִמבּ שׂ רי.
אנּפ ין  זעיר ׁש ל מּמ קוֹ ם חוּ ץ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶמוֹ לדת
רבּ י  אמר זה ועל ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנמצא,
ל ּק דוֹ ׁש  אחים נקראים  ישׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְיהוּ דה,
לעוֹ למים. אהבתם סרה ׁש ֹּלא הוּ א, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
אּמ #, אחוֹ ת נקראת ׁש לּ מּט ה ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים

ׁש כּ תוּ ב קכב )כּ מוֹ  הבּ נוּ יה (תהלים ירוּ ׁש לים ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
יחדּ ו  לּ ּה  ׁש חבּ רה זּ הכּ עיר  מה וג וֹ '. ְ◌ִ◌ֶ◌.◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌

יחדּ ו  לּ ּה  עּמ ּה ׁש חבּ רה ׁש יּ ז דּ וּ ג כּ די ? ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
הּמ ל#, צדדי בּ כל צדדים, מ 00ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #

ׁש כּ ל וּ לים הּמ ל# כּ תרי וכל ה צּ דּ יק , ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרגּ ת
יצחק  ר בּ י יחדּ ו. לּ ּה  ׁש חבּ רה והינוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ וֹ .

י ּה אמר , ׁש בטי  ׁש בטים על וּ  מי ׁש -ם . ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
ּת חוּ מיםה0בטים עשׂ ר ׁש נים אלּ וּ  ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

ׁש יּ ר ׁש  וחזק  גּ דוֹ ל  אילן מאוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ פרדים 
ׁש בטי  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  והאם. האב מצּ ד  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָאוֹ תם
הּק ד וֹ ׁש , הבּ ן ׁש ּמ עיד העדוּ ת מיפי  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָיּה ,

הקדוש ) בבן ואמא אבא י ּה (שמעיד  ׁש בטי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
עמּק ים נהרוֹ ת והם לישׂ ראל, ◌ִ◌3◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵעדוּ ת

והכּ ל י "ּה . מן ונמ ׁש כים כך ׁש 0וֹ פעים (וכל ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֹ
ה'.,)למה לׁש ם יׁש ב וּ להוֹ דוֹ ת ׁש ּמ ה כּ י  ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

דּ וד לבית כּ סאוֹ ת למׁש ּפ ט  לר ׁש תכסאוֹ ת , ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
לדוֹ רי  וּ בניו הוּ א הּק דוֹ ׁש ה הּמ לכוּ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶאת
על  דּ וד ׁש אמר ה0ירה וזוֹ הי  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְדוֹ רוֹ ת,

העליוֹ נה  הּק ד וֹ ׁש ה.הּמ לכוּ ת  ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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בּ $מים:אקכג ׁש בי היּ  עיני את נשׂ אתי אלי% הּמ עלוֹ ת כעיניבׁש יר הנּ ה ¦©©£¥¤¨¨¦¤¥©©Ÿ§¦©¨¨¦¦¥§¥¥

שברח לעבד

נשאתי  אליך המעלות א)שיר קכג]:(קכג, לפרק תהלים עופרת [שימוש  של  בטס כתוב שברח לעבד
ישוב . והוא  העבד ושם האדון שם

IIתהלים IIשימוש

ּולח ּכֹות לצּפֹות - עיני את  נׂשאתי  ְְִֵֵֶֶַַַָָאלי ְך
למּטה מּׁשם  ׁשּיֹורדֹות  ּברכֹות ְְְְִֶַָָָָלאֹותן

וגו 'אלי 2 עיני  את א)נשׂ אתי [זוהר:(קכג, ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

ויגש פ' רח.)ח "א  יוֹ סף ](דף  יכל ◌ֵֹ◌ָ◌ְו ֹלא
ואמר , ּפ תח חזקיּ ה רבּ י (תהליםלהתא ּפ ק. ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

נשׂ קכג ) אלי # ה ּמ עלוֹ ת עיני ׁש יר  את אתי ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
בּ אר וּ הוּ  הזּ ה הּפ סוּ ק בּ 0מים. ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַהיּ ׁש בי 
את נשׂ אתי אלי# ראה, בּ א אבל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונתבּ אר,

וכתוּ ב קכא)עיני , אל (תהלים עיני א 7א ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌
א 7א למּט ה. וזה למעלה זה אלּ א, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶההרים .
להמׁש י# כּ די למעלה, זה - ההרים אל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵעיני 
הלּ לוּ  מההרים למ ּט ה, מ ּמ עלה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
לכנסת בּ רכוֹ ת מהם למׁש # ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים
את נשׂ אתי אלי # מהם. ׁש ּמ תבּ רכת ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
בּ רכוֹ ת לא וֹ תן  וּ לחכּ וֹ ת  לצּפ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵעיני ,
בּ 0מים, היּ ׁש בי למ ּט ה. מ0ם ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ רדוֹ ת
בּ 0מים. הוּ א וחילּה  וקיּ וּ מ ּה  ּת קּפ ּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
ׁש ל  הּמ עינוֹ ת ּפ וֹ תח היּ וֹ בל ׁש כּ אׁש ר ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
בּ 0מים. ע וֹ מדים כּ לּ ם  ה0ערים, אוֹ תם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ל
אוֹ ר וֹ ת אוֹ תם כּ ל נוֹ טלים ׁש 0מים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוכיון
את וּ מׁש קה זן הוּ א אז מהיּ וֹ בל, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאים
וכיון  אחד. צדּ יק ידי  על י שׂ ראל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת
ׁש עוֹ מדים הם כּ ּמ ה אליה, מתעוֹ רר  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה
וּ להתבּ ר # מׁש קים להי וֹ ת הצּ דדים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל 
לּט רף  0אגים הכּ פירים ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִמ0ם,
בּ סוֹ ד  עוֹ לה היא ואז אכלם. מאל ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְוּ לבּק ׁש 

כּ ראוּ י  ע דּ וּ נים[לו]הּס וֹ ד וֹ ת וּ מקבּ לת , ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌

בּ כל  הע וֹ מדים וכל כּ ראוּ י, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמבּ עלּה 
וֹלא ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לבדּ ם, עוֹ מדים ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים
כל  הוֹ ציאוּ  ויּ קרא ׁש כּ תוּ ב א ּת וֹ , איׁש  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָעמד
ע דּ וּ נים מקבּ לת ׁש היא ואחר מעלי . ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִאיׁש 
ונזּ וֹ נים, מכּ ן  לאחר נׁש קים כּ לּ ם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמבּ עלּה ,
יׁש בּ ר וּ  שׂ די  חית וֹ  כּ ל י ׁש קוּ  ׁש נּ אמר ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

צמאם. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְפראים

למעלה הּוא ּבּה ׁשּמתּכּון אדם ּבן ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּתפּלה
ה ּברכֹות ּכל ׁשֹופעֹות  ׁשּמּׁשם העליֹון ְְְִֶֶֶַָָָָָֹלעמק
ה ּכל את לקּים יֹוצאים ּומּׁשם החרּות ְְְִִֵֵֶַַַָָֹוכל

וגו 'אלי 2 היּ ׁש בי עיני את א)נשׂ אתי :(קכג, ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ִ◌

ויחי פ ' ח"א  רכח:)[זוהר יהוּ דה](דף ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַרבּ י
ואמר , קכג )ּפ תח  את(תהלים נשׂ אתי אלי# ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

בּ ארוּ הוּ , זה ּפ סוּ ק בּ 0מים. היּ ׁש בי  ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ֵעיני 
ׁש ּמ תכּ וּ ן  אדם  בּ ן ׁש ל  ּת פלּ ה ראה, בּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲאבל
ׁש ּמ 0ם העלי וֹ ן לעמק למעלה הוּ א ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ ּה ,
וּ מ 0ם החר וּ ת, וכל הבּ רכוֹ ת כּ ל  ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְׁש וֹ פעוֹ ת 
י וֹ "ד , יתר זה ועל הכּ ל. את לק יּ ם ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְיוֹ צאים
הזּ ה מּמ קוֹ ם פוֹ סק ֹלא ׁש יּ וֹ "ד ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
בּ 0מים, ה יּ ׁש בי  כּ תוּ ב ולכן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלעוֹ למים,
העלי וֹ נה, החכמה בּ ס וֹ ד למעלה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָאח וּ ז
האבוֹ ת, כּ ּס א על ׁש יּ וֹ ׁש ב למּט ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְואחוּ ז
כּ תוּ ב  ולכן ׁש מים, ׁש נּ קרא הכּ ּס א על ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵיוֹ ׁש ב 

בּ 0מים. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַהיּ ׁש בי

מלמעלהוּ מ ּכ אן , ׁש וֹ פע וֹ ת כּ ׁש בּ רכוֹ ת  ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
נוֹ טל  כּ לּ ן את הזּ ה, ◌ֵ◌ָ◌3◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵמהעמק

IIתהלים IIזוהר 
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יהו� אל עינינוּ  כּ ן גּ ברּת ּה  יד אל ׁש פחה כּ עיני אדוֹ ניהם יד אל �עבדים £¨¦¤©£¥¤§¥¥¦§¨¤©§¦§¨¥¥¥¤§Ÿ̈
ׁש יּ חנּ נוּ :'אֹלהינוּ  יהו�ג עד בוּ ז:�חנּ נוּ  שׂ בענוּ  רב כּ י רבּ תד חנּ נוּ  ¡¥©¤§¨¥¨¥§Ÿ̈¨¥¦©¨©§©©

לגאיוֹ נים: הבּ וּ ז ה$אננּ ים הלּ עג נפׁש נוּ  לּ ּה  ¦¥§¦©¦©£©©©©©¥§©¨¨§̈שׂ בעה

ׁש וֹ פעים וּ מזּ ה ׁש מים , ׁש נּ קרא הזּ ה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּמ ק וֹ ם
העוֹ לם, עּמ וּ ד לצדּ יק ׁש ּמ גּ יעים עד  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
וכל  החילוֹ ת אוֹ תם כּ ל מת בּ רכים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מכּ אן

ּפ רׁש וּ ה. והרי למיניהם, הּמ חנ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תם

עוֹ להבּ א  מאוֹ ר וֹ ת וּ ׁש נים בּ ׁש בעים ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
העוֹ לם, ע גּ וּ ל הּמ חנוֹ ת, כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲעטרת
בּ תוֹ # לכלּ ם. אחד עגּ וּ ל מק וֹ מוֹ ת, ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ ׁש בעים
בּ אמצע. ׁש עוֹ מדת אחת נקדּ ה עגּ וּ ל  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִאוֹ תוֹ 
קדׁש  בּ ית עגּ וּ ל , אוֹ תוֹ  כּ ל נזּ וֹ ן  זוֹ  ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִמנּ קדּ ה
כּ ל  רוּ ח לאוֹ תּה  מק וֹ ם ה וּ א  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּק דׁש ים,

הסודות]הר וּ חוֹ ת, כל של סוד בּ תוֹ כ וֹ .[כמו נסּת ר ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
לפני  הוּ א טמיר חיל וֹ תיה, בּ תוֹ # הוּ א זה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵסתר 
אחריה. כּ לּ ם  ע וֹ לים זוֹ , כּ ׁש עוֹ לה ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולפנים.

ׁש כּ תוּ ב  א)זהוּ  נרוּ צה.(שיר  אחרי # מׁש כני ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

וגו'אלי2 עיני  את א )נשׂ אתי פ':(קכג , ח "ג [זוהר  ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌

רס "ה:)ואתחנן ואמר ,](דף א בּ א  ר בּ י ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
קכג) עיני (שם  את נשׂ אתי אלי # ה ּמ על וֹ ת  ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִׁש יר 

אמרוֹ . מי  כת וּ ב  ֹלא  זה  ׁש יר  בּ 0מים. ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַה יּ ׁש בי 
ה ּק ד ׁש  רוּ ח  סת וּ ם, ׁש ה וּ א  מקוֹ ם  בּ כל  ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶא לּ א 
ה יּ ׁש בי  בּ גּ ל וּ ת. ישׂ ראל כּ נסת  על ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָאמרה

לכּת ב?בּ 0מים ל וֹ  צרי # היּ וֹ ׁש ב  זּ ה! מה ! ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌
להת ּפ לּ לה יּ ׁש בי  ׁש רוֹ צה מי  בּ ארנוּ , א לּ א  ? ַ◌ְֹ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

מעמק לב ּק ׁש  צרי # ה ּק ד וֹ ׁש , ה ּמ ל # לפני ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ת וֹ 
ׁש כּ תוּ ב  כּ מ וֹ  למּט ה, בּ רכ וֹ ת לה וֹ ריק קל )הכּ ל  (שם  ַ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

זוֹ  ויוֹ "ד  ה '. קראתי # מּמ עמ ּק ים ה ּמ עלוֹ ת  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִׁש יר 
לב ּק ׁש  צרי# וּ בזה היא , ה כּ ל עמק יתרה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהיא
ׁש נּ קרא מק וֹ ם לא וֹ ת וֹ  בּ רכ וֹ ת  להוֹ ריק  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק ׁש תוֹ ,
ה יּ ׁש בי  זה  ועל ה כּ ל . את מּמ נּ וּ  להזין ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים ,
בּ רכ וֹ ת ׁש כּ ׁש א וֹ תן מ ּמ ׁש . בּ 0מים  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַבּ 0מים ,

ה כּ ל , עמק  מקוֹ ם מא וֹ תוֹ  ונמׁש כוֹ ת  ֹ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְׁש וֹ פע וֹ ת 
בּ רכ וֹ ת אז ׁש מים , ׁש נּ קרא בּ מק וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתי0בים

וּ בּת חּת וֹ נים . בּ עליוֹ נים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמצאוֹ ת 

וגו'כעיני  אל  ב)עבדים  ואתחנן:(קכג, פ' ח "ג  [זוהר ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

רס"ה:) אדוֹ ניהם,](דף יד אל עבדים ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְכעיני
עבדים  כעיני זּ ה גּ ד וֹ לי מה ׁש אר אוֹ תם אלּ וּ  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

מ0ירי אלּ א  נזּ וֹ נים ׁש ֹּלא האילן (גוף)העּמ ים  נ וֹ ף ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
לוֹ קחים  וּ כ ׁש יּ שׂ ראל בּ וֹ . נדבּ קים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
מיּ שׂ ראל . מתבּ רכים כּ לּ ם מקוֹ ם, מאוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְבּ רכ וֹ ת
ה0פחה  זוֹ הי - גּ בר ּת ּה  יד אל  ׁש פחה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְכּ עיני
הכּ ח  את הרג ה וּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ ,
רק  אלּ א ׁש לּ ּה  כּ ח אין ׁש הרי בּ מצרים, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש לּ ּה 
וארץ  ישׂ ראל. ארץ  ׁש ל  מּת מצית ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש 0וֹ פע

כּ תוּ ב זה ועל גּ ברּת ּה , נקראת  ל)ישׂ ראל  (משלי ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ארץ  איזוֹ  ארץ. רגזה ׁש ל וֹ ׁש  ארץ ּת חת זוֹ  ? ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌

- ימלוֹ # כּ י  עבד ּת חת ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
ה0לטוֹ ן  כּ ׁש נּ ּת ן  ׁש אמרנוּ , עבדים אוֹ תם ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵאלּ ה
מארץ  הוֹ צאתי # אׁש ר ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  מהם. ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְלאחד
גּ בר ּת ּה  תירׁש  כּ י ׁש פחה עבדים. מבּ ית ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמצרים

היא) וּ ראה,(מי בּ א ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  ׁש פחה זוֹ הי -ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌
בּ עלי  חק ׁש וֹ מרי כּ ּמ ה יוֹ צאים הזּ וֹ  ה 0פחה ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִמצּ ד
לקטרג כּ די ישׂ ראל כּ נגד  מקטרגים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִדינים,
לישׂ ראל עוֹ שׂ ה הוּ א בּ רוּ # וה ּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,
אמר מהכּ ל. בּ נוֹ  את ל ׁש מר ׁש רוֹ צה כּ אב ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש מירה 
מקטרגים  כּ ּמ ה לישׂ ראל, הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ואני  בעבוֹ דתי, הׁש ּת דּ ל וּ  כּ נגדּ כם , ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְמזּמ נים
זמינים  ּת היוּ  ואּת ם מבּ חוּ ץ, אתכם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶאׁש מר 

ואני בּ בּת יהם בּ מּט וֹ תיכם, ויׁש נים בּ פנים ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
מבּ חוּ ץ  אתכם  מּט וֹ תיכם.אׁש מר וּ סביב  ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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IIתהלים IIשימוש

- י ׂשראל  נא  יאמר לנּו ׁשהיה ה' ְִֵֵֶַָָָָָֹל ּולי 
סבא ְִֵָָָי ׂשראל 

לנוּ לוּ לי  ׁש היה ד )ה' פ ':(קכד, ח "ב  [זוהר ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

מ"ז .)בשלח אין ](דף - וּ ראוּ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתיצב וּ 
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי קרב, לער # ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָלכם
ה' ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  בּ ׁש בילכם, קרב ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַיער#
ראה, בּ א ּת חריׁש וּ ן. ואּת ם לכם ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִילּ חם
את הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  כּ נּ ס לילה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

ׁש  י שׂ ראל ,ה ּפ מליא דּ יני את ודן לּ וֹ  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ֹלא י שׂ ראל, על האבוֹ ת ׁש הקדּ ימוּ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא
אמר, יהוּ דה רבּ י הדּ ין. מן נצּ וֹ לים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָהיוּ 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ישׂ ראל, על הגנּ ה יעקב ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ְזכוּ ת

קכד ) נא(תהלים יאמר  לנוּ  ׁש היה ה' ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵלוּ לי
סבא. י שׂ ראל  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,

הּזדֹונים מים על לׁשל ֹוט ּבכדי ה ּמים ְְְִִִִִִֵַַַַַנ ּסּוְך

ה)ה זּ יד וֹ נים הּמ ים  פרשת:(קכד , א ' חלק [זוהר ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌

סגנח  אוֹ תוֹ ]:):):):)(דף ודּ אי להם, ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר 
וכלּ ם קטן, הוּ א בּ וֹ  גרים ׁש אנוּ  ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
חכם ּת למיד  עלינוּ  ויׁש  בּ ּת וֹ רה, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ סקים

מחוֹ זאה, יוֹ סי  בּ ר  יצחק  רבּ י יוֹ ם וּ ׁש מ וֹ  וּ בכל ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌

חד ׁש ים  תוֹ רה דּ ברי לנוּ  א וֹ מר ואמרוי וֹ ם , ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
לׁש ֹלט. הוּ א זמן בּ חג שולטיםׁש הרי [ישראל  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌

כל על נצחנו שאנו שמראה  לולב ולוקחים זמן באותו 

עליהם] ולשלט העם המון  שנקראים  עבראותם [אזי

טרף נתננו שלא  ה ' ברוך הזידונים  המים  נפשנו על

אלא] למים ? שנים יש וכי אותםלשניהם, (שכל

ממנּ יםגדולים) אוֹ תם  העּמ ים. ׁש אר ◌ִ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם
וּ מתבּ רכים עכּ וּ "ם, העּמ ים ׁש אר  על ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְגּ דוֹ לים
מים להם וק וֹ ראים ישׂ ראל, ׁש ל  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִמצּ דּ ם

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  קכד )הזּ ידוֹ נים, הּמ ים(תהלים ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ אנוּ  עליהם ל ׁש ֹלט וּ בׁש ביל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַהזּ ידוֹ נים.
מיני  ארבּ עה בּ אוֹ תם הּק ד וֹ ׁש  ה0ם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְבּ סוֹ ד 

הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את לר צּ וֹ ת [עליהם]הלּ וּ לב  ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ להעיר הּק דוֹ ׁש , ה0ם בּ סוֹ ד עליהם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְולׁש ֹלט 
הּמ זבּ ח. גּ בּ י על  לנּס # קדוֹ ׁש ים מים ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָעלינ וּ 

זה אדם עלינּו ּבקּום  לנּו ׁשהיה ה' ְֵֵֶֶָָָָָָל ּולי 
הּזידֹונים ה ּמים נפׁשנּו על עבר אזי ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָֹּפרעה

ׁשאמרנּו ְְֶַָּכמֹו

נמלטה נפׁש נוּ  ז)ּכ צּפ וֹ ר פ ':(קכד, ח "ב [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ו')המן סימן  השמטת השלמה  ס"ד. ](דף

IIתהלים IIזוהר 
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לפניו. ׁש אלוּ  בּ אוּ  אבּ א, ר בּ י בּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
הוּ א, וכ # יהוּ דה ר בּ י  אמר יפה להם, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
ראינוּ  והרי  הענין, סוֹ ד לגלּ וֹ ת צרי# ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואני
הּק דוֹ ׁש  אמר אלּ א אוֹ תוֹ . גלּ ה  יהוּ דה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶׁש ר בּ י
במצרים עּת ה מׁש ה, למׁש ה: הוּ א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָבּ רוּ #
ה0וֹ לט הּק ׁש  לדחוֹ ת אהרן ׁש ל הּמ ּט ה  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהיה
כּ ׁש יּ צאוּ  אבל  בּ מצרים. י שׂ ראל ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעל

מזּמ נים מקטרגים  כּ ּמ ה על מּמ צרים, ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ַ◌
מרים מים כּ ּמ ה בּ יּ ם, לדח וֹ תם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
שׂ ר וֹ  רהב , בּ א - ליּ ם בּ אוּ  וקטרגוּ . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנזדּ ּמ נוּ 
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אמר  ים, וׁש ל מצרים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
ׁש אמר כּ יון יד #. וּ נטה הרם למׁש ה: ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְהוּ א

יד# את וּ נטה מהוּ  מּט #, את אלּ אהרם ? ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
מצרים. ׁש ל שׂ רוֹ  רהב  נגד מּט # את ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָהרם
אצלם נזדּ ּמ נוּ  מרים מים כּ ּמ ה - למרה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָבּ אוּ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  וצעק, מׁש ה טו)ונצטער  (שמות  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
הוּ א: בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לוֹ  אמר ה'. אל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ צעק
הּמ ּט ה הׁש ל # - בזה עצה ל # הרי ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶֹמׁש ה,
ׁש ניהם צ וּ ר , עלי  נחׁש  ויתחּק ק  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאצלם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  וי צּ וֹ לוּ . ה'(שם)בּ יחד, ויּ וֹ רהוּ  ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  עץ, הּמ ים. אל ויּ ׁש ל# ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵעץ

יא) עצה,(קהלת ׁש הוּ א העץ, ׁש יּ ּפ ל ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ָמקוֹ ם
וכת וּ ב הּמ ים. אל טו)ויּ ׁש ל# שׂ ם(שמות ׁש ם ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

נ ּס הוּ , וׁש ם  צוּ ר. עלי  נחׁש  וּ מׁש ּפ ט, חק ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹלוֹ 
הוּ א: בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  אמר בנּס ים. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִעּט רהוּ 
הּמ ים, אצל  ׁש יּ עמד ל# הרי וּ להלאה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ אן

ב ּמ ים. ׁש מי  להתקדּ ׁש  ל# ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי

בּ הם.ּכ ׁש בּ א וּ  לקטרג הּמ ים בּ א וּ  - לאילם ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
בּ ּמ קוֹ ם ה וּ א : בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
אילן  ׁש הוּ א יעקב הרי מּט ה. צרי# אין ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה
ּת מרים, ׁש בעים והוּ א נפׁש , ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ ׁש בעים
עשׂ ר ׁש נים מים, עינת  עשׂ רה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְוּ ׁש ּת ים
עשׂ ר וּ ׁש נים עּמ וּ דים בּ ׁש בעים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש בטים

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  א)ׁש בטים, יבׁש וּ (ישעיה  כּ י ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֹ
על  ׁש ם ו יּ חנוּ  - מיּ ד  חמדּת ם. אׁש ר ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵמאילים
וה וּ א אילן, ׁש נּ קרא הזּ ה בּ ּמ ק וֹ ם ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
הּמ ים, על  ׁש כּ תוּ ב מּמ ׁש מע ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵאילם.
וּ מׁש ּפ ט, חק  לוֹ  שׂ ם ׁש ם ׁש כּ תוּ ב  ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִוּ מּמ ׁש מע
י שׂ ראל  בני  ׁש לט וּ  וׁש ם אחר , במק וֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְוֹלא
מכּ אן  הּמ ּט ה. הצר# וֹלא הּמ ים  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַעל
אצל  צוּ ר עלי בּ נחׁש  הּמ ּט ה  הצר # ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוּ להלאה

◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים.

לוֹ בּ א וּ  אמר לקטרג. הּמ ים בּ אוּ  - לחוֹ רב ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
הוּ א, בּ רוּ # יז)הּק דוֹ ׁש  והכּ ית(שמות  ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

לאלּ וּ  והכּ ית כּ אן, נצר # הּמ ּט ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַבצּ וּ ר.
י וֹ תר מׁש ה, אמר  בנח ׁש . וֹלא  צוּ ר, ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
ל ׁש טף. ׁש רוֹ צים מים רוֹ אה אני  כּ אן, ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָצרי#

הצּ וּ ר(שם)?מדּ וּ ע  על 0ם לפני# עמד הנני ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ו  בּ ר וּ #בּ חרב הּק דוֹ ׁש  אמר  בצּ וּ ר. הכּ ית ְ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הּמ ים עתידין בּ מריבה עדין למ ׁש ה : ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ְהוּ א
רעים עכוּ רים, מים  ׁש הם יוֹ תר, ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְלקטרג
בּ גלוּ י  ישׂ ראל בהם ויזדּ וּ גוּ  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוּ זדוֹ נים,
והּת יר הּמ ּט ה נצר# ׁש עה ואוֹ תּה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְלעיניהם.
ויתקדּ ׁש  לעיניהם, בּ גלוּ י הנּ חׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  כז)ׁש מי. להקדּ י ׁש ני (במדבר  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
לעיניהם מהוּ  לעיניהם. דּ ברבּמ ים ? ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ראה כּ # ראה , בּ א  בּ גלוּ י . בהם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ זדּ וּ גוּ 
ׁש כּ תוּ ב  קכד )דוד, לנוּ (תהלים  ׁש היה ה' לוּ לי  ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ּפ רעה. זה אדם. עלינ וּ  עבר(שם)בּ ק וּ ם אזי  ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲֹ◌ַ◌ָ◌ַ◌
ׁש אמרנוּ . כּ מוֹ  הזּ יד וֹ נים, הּמ ים נפ ׁש נוּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַעל

מ ּפ ח(שם)וכתוּ ב נמלטה כּ צּפ וֹ ר  נפׁש נוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌
◌ִ◌ְיוֹ קׁש ים.

וארץ: ׁשמים עׂשה  ה' ּבׁשם ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹעזרנּו

וארץעזרנו  שמים עשה  ה' ח)בשם :(קכד ,

ח "ג  קצט.)[זוהר תורה](דף  פתחזוהר
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ואמר אלעזר  ל )רבי תירא(ירמיה  אל ואתה
נאם אני אתך כי וגו', ה' נאם יעקב  עבדי 
הגוים בכל כלה אעשה כי להושיעך  ה'
זה מקרא כלה, אעשה לא אתך אך וגו'
סוד  זה הוא, מה  את"ה בו, והעירו נדרש

הברית ארון המדרגהקנושל היא וזו
הקדוש, עם בניה עם בגלות ההולכת
ישראל  על רחמים שביקש בשעה משה

כתוב יא)מה לי (במדבר  עושה  את ככה ואם
אמר כך אבל  נתבאר, וזה הרוג, נא הרגני 
נקראת לי  שנתת האחת מדרגה  משה

ממך  הפרשה לה שאין לפי ה קנזאת"ה,
בישראל  בהם נאחזת יכרתו קנחשלה ואם

הרי  העולם מן הזהה ישראל  השם של

א"ת כן ואם ממנו, תבטל בהם  שנאחזת
לי  אותקנטעושה השםה שהרי של עיקר

יהושע אמר  וע"ז תעקר, ז)הזה (יהושע 

מן  שמנו את  והכריתו וגו' הכנעני וישמעו 
שהרי  הגדול, לשמך תעשה ומה הארץ
של  והיסוד  העיקר  הוא הזה שם בודאי 

אע "פ קסהכל  ומשה הוי "ה , הוא את"ה
כך  לו אמר לא בזהקסאשהקב"ה שזה ידע

אל  ואת"ה זש"כ  כך , יגרום והחטא תולה
אחד  הכל שהרי  וגו', יעקב עבדי  קסבתירא

אתה אתי  כי  נתבאר זה וגו', אני  אתך כי
כי  זה ובעבור  אני , אתך כי  אלא כתוב , לא
לא אתך  אך וגו' הגוים  בכל כלה אעשה

כלה: אעשה

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

הקדושה קנו . והשכינה  המלכות  מדת היינו
טומאותם בתוך אפילו תמיד ישראל עם  השוכנת 

בגלותם : מדתקנז.וגם על  רמז א"ת  תיבה
מן  האחרונה ה שהיא  נוספת ה ואות המלכות
נקשרת שהמלכות  להורות  ב"ה, הוי"ה השם
כי  העליונות , הספירות  ושאר  התפארת עם  תמיד 

הכל: כולל ב "ה  הוי"ה השכינה קנח.השם זו
השם מן האחרונה ה אות ששורשה הקדושה 
מלכות והיינו את"ה , תיבת ומן  ב"ה הוי"ה
והנה  נאמר  זה שעל האחרונה  מדרגה שבמלכות

כידוע: בארץ אחד אותקנט.אופן כשיחסר  כי 
ו  א"ת, ישאר את"ה  מן לאה  ב"ה הוי"ה  השם גם 

שלם : טענתקס .יהיה גם  היה שכן אומר
מן  יעברו ישראל  ח"ו שאם  יהושע, ומליצת
השם היינו הגדול, לשמך תעשה מה העולם
וזהו  הכל, ויסוד העיקר  בודאי שהוא ב "ה  הוי"ה
את"ה  אם  כלומר הוי "ה , הוא את"ה  שאומר 
אבל  בשלימות, הוי"ה הוא ה האות עם בשלימות
ה  האות בחסרון אלא  בשלימות  את"ה אין אם

בשלימות: אינו הוי"ה השם אע"פ קסא .גם פי '
הבשר אכילת שע"י  למשה אמר  לא שהקב "ה 
מ"מ מהם, תפרד והשכינה ישראל עם כל  יכרת 
כי  כך לידי ח"ו  לבוא  שיכול מעצמו  משה הבין 

עבירה: גוררת היה קסב.עבירה  שבאמת  פי '
לרמז ואתה, ואמר תירא אל ועתה לומר  צריך
להם שאין להבין  ישראל על את"ה תיבת מן  כי
דקב "ה  חד , כלא דהא ח"ו, מכליון לירא 
את"ה  של ה האות ע"י חד וישראל ואורייתא
ב "ה  הוי "ה  השם  מן  האחרונה ה  ג"כ שהיא 
אתך כי שאומר  וזהו תמיד, ישראל עם  שנקשרת
אתי  אתם שאין אע "פ שהוא אופן  בכל תמיד אני 
הסתר ואנכי של  הזמן  על שאפילו וכידוע כראוי,
החלונות מן משגיח הוא וגו' פני את אסתר 
להם, לעזור ישראל עם  על  החרכים מן  ומציץ
הוי "ה  בשם עזרנו דוד שאמר מה יובן זה ומכל
הוי "ה  השם הגדול שמו שבעבור  לומר  רצה וגו',
לנו  עוזר הוא האחרונה  ה  תחסר  שלא ב"ה

נצחי: עם  להיותנו
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בּ יהו�אקכה הבּ טחים הּמ עלוֹ ת לעוֹ לם�ׁש יר יּמ וֹ ט ֹלא ציּ וֹ ן כּ הר ¦©©£©Ÿ§¦©Ÿ̈§©¦¦§¨

לאויבים

הבוטחים המעלות א)שיר  קכה ]:(קכה, לפרק תהלים אויבים [שימוש עליך  ויעמדו בדרך שתלך  בעת
פעמים. שבע הזאת השירה  את ואמור בידך  מלח  קח 

IIתהלים IIשימוש

מנּגנים א ֹותם ּכל  היּו לא  ה ּמלְך דוד ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבימי
ה ּמקּדׁש ּובית ּכרא ּוי לנּגן ּבמקֹומם ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻמת ּקנים
למעלה הת ּתּקנ ּו לא  ולכן נבנה ְְְְְְִִֵַַָָָֹֹלא

ְִָּבמקֹומם

וגו'ׁש יר הּב טחים א)הּמ עלוֹ ת [זוהר:(קכה , ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌

תרומה  פ' קמ "ג .)ח "ב  ואמר,](דף  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
קכה) כּ הר(תהלים  בּ ה' הבּ טחים הּמ עלוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִׁש יר

זה ּפ סוּ ק יׁש ב . לעוֹ לם י ּמ וֹ ט  ֹלא ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִציּ וֹ ן 
ּת ׁש בּ חת - הּמ על וֹ ת ׁש יר אבל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ הוּ .
עליוֹ נוֹ ת קדוֹ ׁש וֹ ת דּ רגוֹ ת אוֹ תן ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מר וֹ ת
כּ מ וֹ  והם העליוֹ נוֹ ת, הגּ בוּ ר וֹ ת ׁש ל ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד
על  דּ רגוֹ ת מעלוֹ ת, והם ׁש לּ מּט ה, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהלויּ ם
ׁש נים. חמ0ים ׁש ל בּ סוֹ ד ועוֹ בדים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְדּ רגוֹ ת,

ציּ וֹ ן ,וזהוּ  כּ הר בּ ה' הבּ טחים הּמ על וֹ ת  ׁש יר  ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
בּ ּמ עשׂ ים  בּ וֹ  ׁש בּ וֹ טחים הצּ דּ יקים  הם  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵאלּ וּ 

ׁש נּ אמרׁש לּ הם. כח)כּ מוֹ  וצדּ יקים(משלי  ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌
הצּ דּ יקים הרי ּת אמר, ואם יבטח. ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִכּ כפיר
ותמיד  כּ לל בּ מע שׂ יהם ב וֹ טחים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹלא

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב אברהם כּ מ וֹ  יב )ּפ וֹ חדים, (בראשית ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
וגוֹ ', מצרימה לבוֹ א הקריב כּ אׁש ר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַויהי 

בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב יצחק  כו)כּ מוֹ  לאמר(שם ירא כּ י  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב כּ יעקב לב )אׁש ּת י . ויּ ירא(שם  ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

בטח וּ  ֹלא אלּ ה ואם לוֹ . ויּ צר מאד  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב
העוֹ לם, צדּ יקי  ׁש אר  ׁש כּ ן כּ ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ יהם,

יבטח כּ כפיר  וצדּ יקים אוֹ מר  !?ואּת ה ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

אוֹ תםא לּ א מכּ ל ׁש הרי כּ כפיר , כּ תוּ ב ודּ אי ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌
וֹלא כּ פיר, אלּ א כתוּ ב ֹלא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵׁש מוֹ ת

ׁש  וֹלא אריה ֹלא אלּ אכתוּ ב  - ׁש חץ ו ֹלא חל ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
וֹלא מכּ לּ ם והּק טן החלּ ׁש  ׁש הוּ א ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְכּ פיר ,
כּ # חזק . ׁש הוּ א גּ ב על  אף בּ כחוֹ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֵבוֹ טח
עכׁש ו  בּ מעשׂ יהם בוֹ טחים ֹלא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
כּ ח ׁש חזק ׁש יּ וֹ דעים גּ ב  על אף כּ כפיר . ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
וֹלא כּ כפיר , אלּ א בוֹ טחים ֹלא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ יהם,

ולכן ציּ וֹ ן יוֹ תר. כּ הר  בּ ה' ֹלאהבּ טחים וגוֹ ', ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ה0מוֹ ת, כּ ל  כּ מוֹ  וֹלא כּ אריה וֹלא ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִכּ כפיר
ה וּ א צ יּ וֹ ן הר מה וּ פר ׁש וּ ה, צ יּ וֹ ן. כּ הר ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
זמן  בּ אוֹ תוֹ  כּ # אף ּת מיד , יּמ וֹ ט וֹלא  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָחזק
ׁש ֹּלא עכ ׁש ו כּ מוֹ  ו ֹלא ציּ וֹ ן , הר כּ מוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִיהיוּ 
ב וֹ טח ו ֹלא ׁש ּפ וֹ חד  כּ כפיר  א לּ א ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְבוֹ טחים,
עליוֹ נים, קד וֹ ׁש ים בּ ני  ואּת ם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְבּ כחוֹ .
בּ עוֹ לם אׁש ריכם ודּ אי  ציּ וֹ ן, כּ הר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִבּ טחוֹ נכם

הבּ א. וּ בע וֹ לם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה

אמרהלכוּ , הלּ ילה. נחׁש # לעיר  כּ ׁש הגּ יעוּ  ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
מאיר זה ׁש יּ וֹ ם  כּ מוֹ  ׁש מעוֹ ן, ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
אף  הבּ א, בּ עוֹ לם בּ וֹ  לזכּ וֹ ת הזּ וֹ  בּ דּ ר# ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָלנוּ 
לעוֹ לם לזכּ וֹ תנוּ  לנוּ  יאיר הזּ ה הלּ ילה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָכּ #
הזּ ה בּ לּ ילה היּ וֹ ם ׁש ל  דּ ברים וּ לעּט ר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א,
ה0לם היּ וֹ ם  כּ מוֹ  ׁש הרי היּ מים. עּת יק ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
האחרים. הדּ וֹ רוֹ ת בּ כל יּמ צא ֹלא ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַהזּ ה
הבּ א. וּ בע וֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם  חלקנוּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי

אלעזרנכנס וּ  ורבּ י ׁש מעוֹ ן, רבּ י ׁש ל לביתוֹ  ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עד  לנוּ  עּמ ם. י וֹ סי  ורבּ י  אבּ א  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְורבּ י 
אמר הלּ ילה, ׁש נּ חלק כּ יון הלּ ילה. ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ חלק
את לע ּט ר  הוּ א זמן לחברים, ׁש מעוֹ ן ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י

IIתהלים IIזוהר 
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ויהו�ביׁש ב: לּה  סביב הרים ׁש לם עוֹ לם:�ירוּ  ועד מעּת ה לעּמ וֹ  סביב ¥¥§¨©¦¨¦¨¦¨©Ÿ̈¨¦§©¥©¨§©¨
הצּ דּ יקיםג  יׁש לחוּ  ֹלא למען הצּ דּ יקים גּ וֹ רל על הרׁש ע ׁש בט ינוּ ח ֹלא ¦¦©©§§¦©©§¦¦©©©©©¤¨¤¥©¨¦כּ י

בּ הׁש ּת דּ ל וּ תנוּ . למעלה הּק ד וֹ ׁש ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהּמ רכּ בה 
דברי# נׁש מעוּ  ׁש ֹּלא אּת ה י וֹ סי , לר בּ י ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר
ראׁש ית ּת היה אּת ה  בּ ינינוּ , הזּ ה ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם
היא רצוֹ ן עת עכׁש ו ׁש הרי הלּ ילה, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהאיר
ואמר, י וֹ סי ר בּ י ּפ תח וּ מּט ה. מעלה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְלהאיר
עוֹ רר זה ׁש יר לׁש ֹלמה. אׁש ר ה0ירים ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִׁש יר
הּמ קדּ ׁש , בּ ית כּ ׁש נּ בנה הּמ ל# ׁש ֹלמה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
וּ מּט ה, מעלה נׁש למוּ , העוֹ למ וֹ ת  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְוכל
ׁש החברים גּ ב על ואף אחת . ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת

בזה נאמר )חלקוּ  ֹלא(מתי זוֹ  ׁש ירה אבל , ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌
כּ ׁש הלּ בנה בּ ׁש למ וּ ת. אלּ א ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶנאמרה
נבנה הּמ קדּ ׁש  וּ בית בּ ׁש למוּ ת, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתמ לּ אה 
הּמ קדּ ׁש  בּ ית ׁש נּ בנה בּ ׁש עה ׁש לּ מעלה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
הּק דוֹ ׁש  לפני שׂ מחה  היתה ֹלא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,
אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  הע וֹ לם ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ה וּ א  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָבּ רוּ #

◌ַהיּ וֹ ם.

מ ׁש הה ּמ ׁש ּכ ן  להוֹ ריד ׁש ע שׂ ה בּ ּמ דבּ ר ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
הוּ קם יוֹ ם  בּ אוֹ תוֹ  לארץ, ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה
ׁש בּ אר וּ ה כּ מוֹ  למעלה, עּמ וֹ  אחר  ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמׁש כּ ן

מ)ׁש כּ תוּ ב -(שמות הּמ ׁש כּ ן הּמ ׁש כּ ן . הוּ קם ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הנּ ער מׁש כּ ן  וזה עּמ וֹ , ׁש הוּ קם אחר ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמׁש כּ ן
ראׁש וֹ ן, בּ ית  כּ ׁש נּ בנה יוֹ תר. וֹלא ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְמטטרו"ן,
בּ כל  והתקיּ ם עּמ וֹ , נבנה אחר  ראׁש וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַבּ ית

והאיר  והאיר )העוֹ למוֹ ת לכל (בעולם  ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ ל  ונפ ּת ח וּ  העוֹ לם, והתבּ 7ם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,
היתה וֹלא להאיר , העליוֹ נים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש קוֹ פים
אז  היּ וֹ ם. אוֹ תוֹ  כּ מוֹ  העוֹ למוֹ ת בּ כל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה 
ׁש ירה, ואמר וּ  ותחּת וֹ נים עליוֹ נים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָּפ תחוּ 
המנגּ נים ׁש אוֹ תם ׁש יר ה0ירים. ׁש יר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְוזהוּ 

הוּ א. בּ רוּ # לּק ד וֹ ׁש  הּמ ל!ׁש ּמ נגּ נים דּ וד  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש יר אמר ה ּמ ל ! ׁש ֹלמה הּמ עלוֹ ת. ׁש יר ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָאמר
זה  בּ ין  מה מנגּ נים . מאוֹ תם ׁש יר  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַה-ירים ,
ודּ אי אלּ א  אחד ? ׁש הכּ ל  נׁש מע ׁש הרי ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָלזה,
היוּ  ֹלא ה ּמ ל ! דוד  בּ ימי אבל  אחד , ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֶׁש ה כּ ל
לנגּ ן  בּ מקוֹ מם מתּק נים מנגּ נים א וֹ תם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌.◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל
ֹלא  ולכן נבנה, ֹלא הּמ קדּ ׁש  וּ בית ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָכּ ראוּ י,
ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ׁש הרי  בּ מקוֹ מם. למעלה ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהתּת ּק נוּ 
בּ רקיע, כּ ! אף בּ ארץ, מׁש מרוֹ ת ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִּת ּק וּ ני

אלּ ה. כּ נגד אלּ ה ׁש נּ בנהוע וֹ מדים וּ ביּ וֹ ם ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
והנּ ר בּ מק וֹ מם, כלּ ם נתקנוּ  הּמ קדּ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית
זוֹ  וׁש ירה להאיר. התחיל מאיר  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש ֹּלא
ׁש ה0לוֹ ם הּמ ל# העליוֹ ן, ל ּמ ל # ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנתקנה
מכּ ל  מעלּ ה היא הזּ וֹ  והּת ׁש בּ חת ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ וֹ .
ׁש הת גּ לּ תה ה יּ וֹ ם הראׁש וֹ נוֹ ת. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חוֹ ת

זוֹ  יוֹ ם(בעולם)תׁש בּ חת בּ אוֹ תוֹ  בּ ארץ, ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
קדׁש  הוּ א ולכן בּ כּ ל, ׁש למוּ ת ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִנמצאה

◌ִ◌ָ◌ָקדׁש ים.

א ֹותֹו ׁשּפגם ל ֹו אֹוי  - הּברית  את ׁשּפֹוגם ְִִֵֶֶֶַַָמי 
לֹו אֹוי ּבמיתתֹו אֹות ֹו ׁשּפגם לֹו ואֹוי ְְְִֶַַָָָּבח ּייו,
וארֹון  האֹות ׁשּפגם ל ֹו אֹוי ענׁש ֲֵֶֶַַָָֹמא ֹותֹו

ּבּוׁשה מא ֹותּה לֹו אֹוי  הּקד ֹוׁש, ְִֵַַָָָהּברית

וגו'ּכ י  הר ׁש ע  ׁש בט ינוּ ח  ג)ֹלא [זוהר:(קכה , ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌

ויקהל פ ' רי"ד:)ח"ב אבּ א](דף  ר בּ י  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָבּ כה
אוֹ תּה  יוֹ דעים ׁש ֹּלא העוֹ לם לבני אוֹ י  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְואמר ,

ׁש ר וֹ צהבּ וּ ׁש ה מי כּ ל ׁש ל ענׁש  לאוֹ תוֹ  א וֹ י ! ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
לארוֹ ן, להכניס צרי # ֹלא כּ י  לאר וֹ ן, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהכּ נס 

ׁש יּ וֹ ד  לצ דּ יק בּ עצמ וֹ ּפ רט ונוֹ דע בּ נפ ׁש וֹ  ע ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
הבּ רית אוֹ ת בּ רית , בּ אוֹ תּה  חטא ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
ואם כּ ראוּ י . אוֹ תוֹ  וׁש מר  מעלוּ מיו, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,

IIתהלים IIזוהר 
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ידיהם: יהו�ד בּ עולתה בּ לבּ וֹ תם:�היטיבה וליׁש רים והּמ ּט יםהלּט וֹ בים §©§¨¨§¥¤¥¦¨§Ÿ̈©¦§¦¨¦§¦¨§©©¦
יהו� יוֹ ליכם ישׂ ראל:�עקלקלּ וֹ תם על ׁש לוֹ ם האון ּפ עלי את ©©§©¨¦¥§Ÿ̈¤Ÿ£¥¨¨¤¨©¦§¨¥

את ולפגּ ם לארוֹ ן להכּ נס  צרי# ֹלא ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹלא,
בּ א וֹ ת להתחבּ ר ׁש צּ רי # הּס וֹ ד ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָהאר וֹ ן.
וֹלא לוֹ , הרא וּ י הּס וֹ ד  ה וּ א  קדׁש  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְבּ רית
אלּ א מתחבּ ר  אינוֹ  אר וֹ ן ׁש הרי ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר .
ׁש ּפ וֹ גם וּ מי  קדׁש . בּ רית ׁש 0וֹ מר  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְבּ צדּ יק
ׁש ּפ גם לוֹ  אוֹ י  - בּ ארוֹ ן ונכנס  הבּ רית ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶאת
אוֹ תוֹ  ׁש ּפ גם לוֹ  ואוֹ י בּ חיּ יו, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְאוֹ תוֹ 

לוֹ  אוֹ י  ענׁש . מאוֹ תוֹ  לוֹ  אוֹ י  ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְבּ מיתתוֹ .
אוֹ י  הּק דוֹ ׁש , הבּ רית ואר וֹ ן האוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּפ גם
נקמת מּמ נּ וּ  ׁש נּ וֹ קמים בּ וּ ׁש ה, מאוֹ תּה  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵלוֹ 
וּ נקמה ה זּ ה, העוֹ לם ׁש ל  נקמה - ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָעוֹ למים

כּ תוּ ב, זה וסוֹ ד ּפ גם. אוֹ תוֹ  קכה)ׁש ל  (תהלים ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
גּ וֹ רל  על הר ׁש ע ׁש בט ינוּ ח  ֹלא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִכּ י

◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים.

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקכו ׁש וּ ב בּ  הּמ עלוֹ ת כּ חלמים:�ׁש יר היינוּ  ציּ וֹ ן ׁש יבת אזבאת ¦©©£§§Ÿ̈¤¦©¦¨¦§Ÿ§¦¨
יהו� הגדּ יל בגּ וֹ ים יאמרוּ  אז רנּ ה וּ לׁש וֹ ננוּ  ּפ ינוּ  שׂ חוֹ ק �יּמ לא ¦¨¥§¦§¥¦¨¨Ÿ§©¦¦§¦§Ÿ̈

אלּ ה: עם יהו�ג לעשׂ וֹ ת שׂ מחים:�הגדּ יל היינוּ  עּמ נוּ  ׁש וּ בהד לעשׂ וֹ ת ©£¦¥¤¦§¦§Ÿ̈©£¦¨¨¦§¥¦¨

בּ נּ גב:(שבותנו)את�יהו� כּ אפיקים בּ רנּ ההׁש ביתנוּ  בּ דמעה הזּ רעים §Ÿ̈¤§¦¥©£¦¦©¤¤©Ÿ§¦§¦§¨§¦¨

אלּמ תיו:ויקצרוּ : נשׂ א ברנּ ה יבוֹ א בּ א הזּ רע מׁש � נשׂ א וּ בכה יל� הלוֹ � ¦§Ÿ¨¥¥¨ŸŸ¥¤¤©¨©Ÿ¨§¦¨Ÿ¥£ªŸ¨

ילדיה שנפטרו לאשה 

ה' בשוב המעלות א)שיר  קכו ]:(קכו, לפרק תהלים  בקמיע[שימוש כתוב ילדיה. שמתים לאשה  טוב
רוחות  בארבע אותה ותשים אחרונה בשיטה וסמנגלף  וסנסנוי סנוי  כן  גם וכתוב  זאת שירה 

הבית.

IIתהלים IIשימוש

ּבבל ּבגלּות  נאמר  זה - ׁשיבת את  ה' ְְֱִֶֶֶֶַַָָּבׁשּוב 
ׁשבעים א ּלא ּבּגלּות  יֹותר נמצאּו ְְְִִִֵֶֶַָָֹׁשּלא

ִָׁשנים

ציּ וֹ ן בּ ׁש וּ ב  ׁש יבת את א)ה' ח"ג:(קכו, [זוהר ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌

אמור  פ"ט:)פ' ואמר ,](דף  (תהליםּפ תח  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
היינוּ קכו) ציּ וֹ ן ׁש יבת את ה' ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְבּ ׁש וּ ב

נאמר זה ׁש יבת, את ה' בּ ׁש וּ ב ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְכּ חלמים.
אלּ א בּ גּ לוּ ת יוֹ תר נמצא וּ  ׁש ֹּלא בּ בל, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ גלוּ ת

ׁש כּ תוּ ב  ׁש נים, כט )ׁש בעים לפי (ירמיה  כּ י  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
אתכם. אפקד ׁש נה ׁש בעים לבבל ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְמֹלאת

כּ חלמים זּ ה מה כּ חלמים, היינוּ  ?וכתוּ ב ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌
ׁש בעים ׁש יּ ׁש  החברים, התעוֹ ררוּ  הרי ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש בעת כּ י כּ תוּ ב ראה, וּ בא בּ חלוֹ ם. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָׁש נים

היּ מים ׁש בעת מי ידכם. את ימלּ א ?ימים ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
כּ לל  ׁש הוּ א עליוֹ ן מקוֹ ם א וֹ ת וֹ  נתבּ אר, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲהרי 
ימים, ׁש בעת נקרא האחרים ׁש ׁש ת כּ ל ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש ל
בּ תענית ׁש יּ וֹ ׁש ב מי  ׁש נינוּ , תׁש וּ בה. ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקרא
ׁש בעים ׁש ל דּ ינוֹ  גּ זר  לוֹ  קוֹ רעים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּ ׁש בּ ת,
הּמ ל#, ּפ ני  ׁש בע  הם ׁש נה וׁש בעים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָׁש נה,

עליו כ לּ ם הסכּ ימ וּ  נקרע (הכל )ׁש אפ לּ וּ  לרע, ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּט עם מה הדּ ין. גּ זר ׁש אחז אוֹ תוֹ  מ0וּ ם ? ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ׁש ל בּ כּ לל היּ וֹ ם ׁש נּ קראבּ אוֹ תוֹ  כּ לּ ם, ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌3◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בּ כלּ ם כּ # וּ מ0וּ ם תׁש וּ בה, ונקרא ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִׁש בעה,
הדּ ין  גּ זר  ונקרע בּ תׁש וּ בה, וחזר  אחז, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהוּ א
בּ חל וֹ ם. יׁש  ׁש נה ׁש בעים כּ ן ועל ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְבּ כ לּ ם.

העֹולם ּבאֹות ֹו עּמי ׁשּנּצטער הּגּוף  ְְִִִֵֶַָָָא ֹותֹו
ק ֹונֹו יראת  מּפני ּבֹו וכ ּסּוף הנאה ל ֹו היה ְְְְֲִִִֵַָָָָֹולא
ּבהאי עּמֹו ליּצחק  ּתּקח מּמׁש הּגּוף ְְִִִַַַַַָא ֹותֹו

ה ּצּדיקים ְִִִַַַׂשמחת

וגוֹ '.אז  ּפ ינוּ  שׂ חוֹ ק  ב )י ּמ לא  ח "א:(קכו, [זוהר ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌

שרה  חיי קל:)פ' מהוּ ](דף  יוֹ סי, רבּ י ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
ליצחק  לבני א0ה רבּ י ולקחּת  אמר ? ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

בּ אוֹ תוֹ  עּמ י ׁש נּ צטער הגּ וּ ף אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
מּפ ני  בּ וֹ  וכ ּס וּ ף הנאה ל וֹ  היה ו ֹלא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם
לצחק  ּת ּק ח מּמ ׁש  הגּ וּ ף  אוֹ תוֹ  קוֹ נוֹ , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִיראת
ע ּמ וֹ  לצחק הזּ וֹ , ה צּ דּ יקים בּ שׂ מחת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
ע ּמ וֹ  לצחק הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ מחת
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ עוֹ לם. שׂ ח וֹ ק עת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש עכׁש ו

קכו) וגוֹ '.(תהלים ּפ ינוּ  שׂ חוֹ ק יּמ לא ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָאז

וגו 'הלוֹ   וּ בכה ו )יל  שיר:(קכו , חדש [זוהר ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֹ

הנעלם)השירים  מדרש ע "ו: רבּ י ](דף  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
ל ׁש ֹלמה. א ׁש ר  ה0ירים ׁש יר ואמר, ֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן

IIתהלים IIזוהר 
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קכו)כּ תוּ ב מׁש #(תהלים נשׂ א  וּ בכה  יל# הלוֹ # ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵֹֹ◌ֶ◌ֶ◌
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  פעמים כּ ּמ ה  וגוֹ '. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהזּ רע
בּ תׁש וּ בה להחזירם ישׂ ראל את ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִהוֹ כיח
להתעלּ וֹ ת כּ די יׁש רה, בּ דר # ללכת ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאליו,
וה וֹ לכים צ דּ יקים כּ ׁש יּ שׂ ראל ׁש הרי  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְבּ תוֹ כם.
בּ ר וּ # לּק ד וֹ ׁש  עליּ ה זוֹ  כּ ביכוֹ ל יׁש רה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ דר#
העוֹ לם. ׁש ל  הע ּמ ים כּ ל עם עּמ הם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִהוּ א
בּ דר # והוֹ לכים צדּ יקים ישׂ ראל ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
על  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ תם מעלה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְיׁש רה,
וּ מׁש בּ חים מוֹ דים וכ לּ ם העוֹ לם, בּ ני ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל
אפלּ וּ  אלּ א בּ לבדּ ם, הם  ו ֹלא ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְאוֹ תוֹ ,
בּ ׁש ביל  ל וֹ  מוֹ דים כּ לּ ם למעלה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים
ׁש ה וּ א אלּ א בּ לבדּ וֹ , זה וֹלא ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל.
וֹלא מּמ ׁש . י שׂ ראל  בּ ׁש ביל בּ כב וֹ דוֹ  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתע לּ ה
מּמ ׁש  ישׂ ראל אפלּ וּ  אלּ א בּ לבדּ וֹ , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶזה
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ כב וֹ דוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִמתע לּ ים

וּ למּט ה. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

ׁש יּ שׂ ראבּ א  בּ ׁש עה כּ ּס אוּ ראה, צדּ יקים, ל  ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
למעלה מתעלּ ה ׁש לּ מעלה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהכּ בוֹ ד
אהבה, בּ כּמ ה שׂ מח וֹ ת , בּ כ ּמ ה  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
וכלּ ם בּ שׂ מחה, העוֹ למ וֹ ת ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתח בּ רים
העוֹ למים וכל הנּ חלים, מעמק ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמת בּ רכים
בּ כ ּמ ה וּ מתקדּ ׁש ים וּ מתבּ רכים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִנׁש קים
בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  קדּ וּ ׁש ים, בּ כּמ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְברכוֹ ת,

בּ ׁש למוּ ת. בּ שׂ מחה עּמ הם שׂ מח ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָהוּ א
ה וּ א הכּ ל צדּ יקים, ישׂ ראל ׁש אין ֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אהבת זה , כּ ל ועם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ הּפ וּ #.
עליהם י וֹ ׁש ב וכסא וֹ  מהם, נמנעת ֹלא  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
מלּ בּק ׁש  נמנעת ואין הבּ נים, על ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְכּ אם
למעלה, עוֹ לה  הזּ ה וּ בּק וֹ ל רחמים. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם 
על  סנגוֹ ריה ׁש ּמ ל ּמ ד מי ׁש רצוֹ נוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמ0וּ ם

לנוּ  מנּ ין בּ עליּ הבּ ניו. ׁש התעלּ ה מּמ ׁש ה ? ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ישׂ ראל. על  זכוּ ת ׁש לּ ּמ ד  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַעל

לד ) ּפ ניו.(שמות עוֹ ר קרן כּ י ידע ֹלא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶֹוּ מׁש ה
הזּ ה ל כּ בוֹ ד  התעלּ ה כּ ׁש חטאוּ מתי ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌

כּ תוּ ב  כן כּ מ וֹ  זכ וּ ת. עליהם ולּמ ד ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
זּ ה מה י שׂ ראל . חטאי  על וּ בכה, יל # ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָהלוֹ #

הזּ רע  מׁש # הכּ בוֹ ד ,נשׂ א כּ ּס א  סוֹ ד  זה וּ  ? ֵֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
לעשׂ וֹ ת עליוֹ ן קדׁש  זרע  ׁש ל  מׁש יכה ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ טל
וּ כ ׁש ּמ תעלּ ית הזּ ה. בּ עוֹ לם ותוֹ לדוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵּפ רוֹ ת
ׁש אינם גּ ב על אף י שׂ ראל , ׁש ל  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַבּ ּק וֹ ל 
ה וּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  זה כּ ל עם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים,
מהׁש קאת אוֹ ת ּה  וּ מׁש קה אוֹ תּה , ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַמעלה
אזי , הצּ דדים. מכּ ל  ונׁש ּת לּ ם העמק, ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהנּ חל
ׁש למ וּ ת אוֹ תּה  מּת וֹ # בּ רנּ ה, יבא ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָבּ א
- בּ ראׁש וֹ נה ׁש נּ ׁש ּת לּ מה. וּ קד0וֹ ת ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ְוּ ברכוֹ ת
י שׂ ראל . חטאי על וּ בכה, יל# ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָהלוֹ #

בּ רנּ ה. יבא בּ א - ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש 0ב וּ 

IIתהלים IIזוהר 
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לאקכז הּמ עלוֹ ת יהו�ׁש יר אם בית�ׁש ֹלמה יבנה ֹלא ¦©©£¦§Ÿ¦§Ÿ̈¦§¤©¦

היולד  לנער

לשלמה  המעלות  א)שיר קכז]:(קכז , לפרק תהלים  אותו[שימוש  שיולד כתוב מעת הנער על  ותלהו
לשמירה . טוב והוא

IIתהלים IIשימוש

וגו 'ׁש יר לׁש ֹלמה א)הּמ עלוֹ ת [זוהר:(קכז, ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

בראשית  פ ' כח.)ח "א  נאמר](דף ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְועליה
ב ) אׁש (זכריה  חוֹ מת  ה' נאם לּ ּה  אהיה ◌ֵ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַואני 

על  הּמ קדּ ׁש  בּ ית יבּ נה  זה בּ הר  ולכן  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָסביב.
לדוֹ רי  קיּ ם יהיה הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְידי 

נאמר  ועליו ב )דוֹ רוֹ ת, כּ בוֹ ד (חגי  יהיה  גּ דוֹ ל  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
ׁש הראׁש וֹ ן  הראׁש וֹ ן. מן האחרוֹ ן הזּ ה ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
הּק דוֹ ׁש  ידי  על  וזה - אדם ידי  על  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִנבנה

ולכן הוּ א. קכז)בּ ר וּ # יבנה (תהלים  ֹלא ה' אם ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ וֹ  ב וֹ ניו  עמל וּ  ׁש וא .בית  ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

ּובת ּבן לקּים ּורב ּיה ּפר ּיה ְְְְִִִֵֵַַַָָמצות 

וגו 'ׁש יר לׁש ֹלמה א)הּמ עלוֹ ת [זוהר:(קכז, ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

בראשית  פ' מז .)ח "א מהימנא](דף ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְרעיא
מהשמטות לח)השלמה לקיּ ם(סימן זוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצוה

מ0וּ ם וּ בת, בּ ן לקיּ ם וּ רב יּ ה ּפ ר יּ ה ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמצות
ׁש ם בּ ת ו', ׁש ם בּ ן ה', ׁש ם ואם י', ׁש ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אב
ֹלא ה' גּ ם וּ בת, בּ ן להם ׁש יּ ׁש  ואם ואב  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְה',
בראׁש ית בּ מעשׂ ה זה וּ כמוֹ  עליהם. ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש וֹ רה 

א)אמר היּ מין,(בראשית מצּ ד  ּפ רוּ  וּ רבוּ , ּפ רוּ  ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
הכּ ל , אֹלהים בּ רא ׁש בּ וֹ  ה7מאל, מצּ ד ֹ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְוּ רב וּ 
זוֹ  - הארץ את האמצעי , עּמ וּ ד זה ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָוּ ברא
בּ ן  ואם בּ אב ארבּ ע, צרי# ולּמ ה ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה.

והתבּ רכוּ וּ בת התק דּ ׁש וּ  ׁש הרי מ0וּ ם ? ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
י', ׁש הם  בּ רכוֹ ת ו ׁש בע קד0וֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌3◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש ֹלׁש 
ׁש 0וֹ ר וֹ ת אוֹ תיּ וֹ ת ארבּ ע להיוֹ ת ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְצריכוֹ ת
היּ חיד  ר ׁש וּ ת  אדם  להיוֹ ת עשׂ רה, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם 

וּ מי  ע שׂ רה. וגבהוֹ  ארבּ עה ׁש רחבּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַלאדוֹ נוֹ ,
וּ באהבת בּ יראה וּ בּמ צוה בּ ּת וֹ רה  ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעּס ק
בּ מקוֹ ם י', ׁש ם ׁש ר וּ יה יראה בּ מקוֹ ם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאדוֹ נוֹ ,
ׁש רוּ יה ּת וֹ רה  בּ מקוֹ ם ה ', ׁש ם ׁש ר וּ יה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה
בּ מקוֹ ם ה', ׁש רוּ יה מצוה וּ במקוֹ ם ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִו',

בּ ּה  ׁש נּ אמר יט )הּמ חׁש בה ב  וזאת(שמואל  ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֹ
י וֹ "ד  בּ וֹ  ׁש וֹ רה מהכּ ל , כּ לוּ ל  האדם, ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַּת וֹ רת

ה"א, וא"ו קכז)ה"א יבנה (תהלים ֹלא ה ' אם ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
בּ וֹ  ב וֹ ניו עמלוּ  ׁש וא עמלוּ בית  ׁש וא  זּ ה מה . ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

בּ וֹ  ונח ׁש :בוֹ ניו סמא"ל אלּ וּ  [ע "כ? ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
.מהשמטות]

לׁש ֹלמהׁש יר  א)וגוֹ 'הּמ עלוֹ ת [זוהר:(קכז, ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌

ויצא פ' קנא .)ח "א ורבּ י ](דף  חיּ יא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש ל  האילנוֹ ת ּת חת י וֹ ׁש בים  היוּ  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחזקיּ ה
את וראה ח יּ יא, ר בּ י נרדּ ם אוֹ נוֹ . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְשׂ דה
מאיר מר ׁש ל  הדּ ר # מה וֹ כחת אמר , ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵאליּ הוּ .
ׁש ּק ר וֹ בה להוֹ דיע בּ אתי כּ עת אמר, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַה7דה.
קריוֹ ת אוֹ תן וכל להחרב, ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים
ועל  דין, היא ׁש יּ רוּ ׁש לים מ0וּ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחכמים,
נ ּת נה וה נּ ה  ּת חרב, דּ ין ועל עוֹ מדת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִדּ ין 
העוֹ לם, גּ בּ וֹ רי ועל עליה לסמא"ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְר ׁש וּ ת 

א לחכמים להוֹ דיע אתוּ באתי  יאריכוּ  וּ לי ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
ׁש נּ מצאת זמן כּ ל ׁש הרי יר וּ ׁש לים, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְׁש נוֹ ת
ׁש הּת וֹ רה מ0וּ ם ע וֹ מדת, היא - ּת וֹ רה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָבּ ּה 
ׁש הּת וֹ רה זמן כּ ל  עליה. העוֹ מד החיּ ים ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵעץ
זז  ֹלא החיּ ים עץ - למּט ה ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמתע וֹ ררת
החיּ ים עץ - למּט ה הּת וֹ רה ּפ סקה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.

IIתהלים IIזוהר 
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זמן [ממנה]מסּת לּ ק  כּ ל  כּ ן, ועל העוֹ לם. מן ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌
עליהם יוּ כל ֹלא בּ ּת וֹ רה, ישׂ מחוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש החכמים
יעקב  קוֹ ל הּק ל  כּ תוּ ב ׁש הרי ֹ◌ֲ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶסמא"ל ,
העליוֹ נה הּת וֹ רה זוֹ  עשׂ ו. ידי  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְוהיּ דים
ֹלא קוֹ ל ׁש אוֹ תוֹ  בּ עוֹ ד יעקב . קוֹ ל ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראת
ֹלא כּ ן ועל ויכוֹ ל, ׁש וֹ לט הדּ בּ וּ ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵפוֹ סק,
חיּ יא, רבּ י  והתע וֹ רר בּ ּת וֹ רה. להפסיק ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי#
לחכמים. הזּ ה הדּ בר  את ואמר וּ  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְוהלכוּ 
וכ# זה, את י וֹ דעים הכּ ל ייסא, רבּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

ׁש כּ תוּ ב ׁש וא הוּ א, עיר י ׁש מר ֹלא ה' אם  ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌
ׁש וֹ מר בּ ּת וֹ רה,ׁש קד  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים הם אלּ וּ  . ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

על  וֹלא עליהם, עוֹ מדת הּק דוֹ ׁש ה  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּק ריה
ׁש כּ תוּ ב  הינוּ  הע וֹ לם, ׁש ל הגּ בּ וֹ רים ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ברים

וגוֹ '. עיר יׁש מר ֹלא ה' ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאם 

וגו 'ׁש יר לׁש ֹלמה א)הּמ עלוֹ ת [זוהר:(קכז, ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

וישלח  פ' קעב)ח "א  נסע ](דף  ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ַ◌ְויעקב
על  סכּ ת  עשׂ ה  וּ למקנהוּ  בּ ית לוֹ  ויּ בן ◌ַֹ◌3◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌3סכּ תה
ּפ תח ח יּ יא רבּ י ס כּ וֹ ת. הּמ קוֹ ם ׁש ם קרא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌3◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵכּ ן

קכז)ואמר, אם (תהלים ל ׁש ֹלמה הּמ על וֹ ת ׁש יר  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌
בית  יבנה ֹלא עירוגוֹ ',ה ' יׁש מר ֹלא ה' אם ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הּק דוֹ ׁש  בּ רצ וֹ ן ׁש עלה בּ ׁש עה ראה, בּ א  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ְוגוֹ '.
ניצוֹ ץ  מּת וֹ # הוֹ ציא  עוֹ לם, לברא הוּ א ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #
החׁש #, מּת וֹ # והתלהט אחד, קׁש ר ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָחזק
חׁש כה אוֹ תּה  למ ּט ה. וירד  בּ עליּ ה  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש אר

דּ רכים[והתלהטה]להטה ׁש בילים בּ מאה ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
העוֹ לם. ׁש ל בּ ית ונעשׂ ה גּ דוֹ לים, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַדּ ּק יקים
כּ ּמ ה ה כּ ל. אמצע בּ תוֹ # הוּ א זה ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַבּ ית
מק וֹ מ וֹ ת סביב, סביב לוֹ  וחדרים ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְפתחים
צּפ רי  מקנּ נוֹ ת ׁש ם קד וֹ ׁש ים, ◌ֵ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
יוֹ צא בּ תוֹ כוֹ  למינוֹ . ואחד  אחד כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
רב, וּ פריוֹ  ענפיו וחזק, אחד גּ דוֹ ל  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִאילן
לענני  עוֹ לה האילן אוֹ ת וֹ  בּ וֹ . ל כּ ל ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ָמזוֹ ן
מּת חת הרים. ׁש ֹלׁש ה בּ ין ונטמן ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים,

למעלה עוֹ לה יוֹ צא, הלּ לוּ  ההרים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִלׁש ֹלׁש ת
וגוֹ נז  מּמ נּ וּ  מׁש קה הזּ ה הבּ ית למּט ה. ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְויוֹ רד

ׁש ֹּלא עלי וֹ נים גנזים כּ ּמ ה נוֹ דע וּ ,בּ ת וֹ כוֹ  ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌
האילן  אוֹ תוֹ  ונתקן . זה בּ ית  נבנה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ זה
זה והבּ ית בּ לּ ילה. וּ מתכּ ּס ה בּ יּ וֹ ם ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמת גּ לּ ה

בּ יּ וֹ ם. וּ מתכּ ּס ה בּ לּ ילה ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵׁש וֹ לט

ׁש וֹ לט,בּ ׁש עה  בּ וֹ  ונקׁש ר הח ׁש # ׁש נּ כנס  ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מכּ ל  סתוּ מים  הּפ תחים ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל
בּ אויר, ּפ וֹ רחוֹ ת ר וּ חוֹ ת כּ ּמ ה אז ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים.
בּ ין  ונכנסוֹ ת בּ וֹ , וּ להכּ נס לדעת ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְּת אבוֹ ת
וׁש ט וֹ ת עדוּ ת, ול וֹ קחוֹ ת צ ּפ רים, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֳ◌ִ◌ָאוֹ תן
אוֹ תוֹ  ׁש ּמ תעוֹ רר  עד 0רוֹ אוֹ ת. מה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְור וֹ א וֹ ת 
אחת, ׁש להבת וּ מוֹ ציא בּ וֹ , ׁש נּ קׁש ר ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹחׁש #
וּ פ וֹ תח החזקים , הּפ ּט יׁש ים בּ כל ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַוּ מכּ ה
אוֹ תּה  ויוֹ רדת עוֹ לה סלעים. וּ בוֹ קע  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְּפ תחים
קוֹ לוֹ ת וּ מעוֹ ררת בּ עוֹ לם וּ מכּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַׁש להבת
עוֹ לה אחד  כּ רוֹ ז ואז וּ למּט ה. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
יוֹ צא אויר אוֹ תוֹ  וקוֹ רא. בּ אויר ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקׁש ר
הּפ נימי , הּמ זבּ ח ׁש ל ענן עּמ וּ ד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִמּת וֹ #
העוֹ לם. צדדי  לארבּ עת מתּפ 0ט  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כׁש יּ וֹ צא
שׂ מאל , ׁש ה וּ א  מצּ ד עוֹ מדים אלפים ֹ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶאלף
ימין, ׁש הוּ א מצּ ד  עוֹ מדים רבבוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְור בּ וֹ א
וּ מכריז. בחיל קוֹ רא בּ קיּ וּ מוֹ , עוֹ מד  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוהכּ רוֹ ז
וע וֹ בדים ׁש ירה ׁש ּמ תּק נים אוֹ תם כּ ּמ ה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָאז
לצד  אחד  נפּת חים, פתחים וּ ׁש ני ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲעבוֹ דה ,
הזּ ה הבּ ית עוֹ לה צפוֹ ן . לצד ואחד ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָדּ רוֹ ם
וׁש ירים צדדים, ׁש ני  בּ ין וּ מתק0ר ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְונּת ן
מי  נכנס אז ע וֹ לוֹ ת. ותׁש בּ חוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמזּמ רים 
בּ ׁש 0ה מתלהט והבּ ית בּ לחׁש , ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס 
ונהר וֹ ת צד, לכל  זיו מאירים ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְאוֹ ר וֹ ת
ה 7דה, חיּ וֹ ת כּ ל  וּ מׁש קים יוֹ צאים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ שׂ מים

ׁש נּ אמר קד )כּ מוֹ  שׂ די (תהלים חיתוֹ  כּ ל י ׁש קוּ  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עד  וּ מזּמ רים וגוֹ ', צמאם פראים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִיׁש בּ ר וּ 
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כּ וֹ כבים אז הבּ קר, וּ כׁש עוֹ לה ה בּ קר. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֲעלוֹ ת
כּ לּ ם וחיל וֹ תיהם, ה0מים ◌ָ◌3◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַוּ מזּ לוֹ ת
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ׁש ירה, ואוֹ מרים ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְמׁש בּ חים

לח) בּ ני (איוב  כּ ל ויּ ריעוּ  בקר  כּ כבי יחד ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְבּ רן 
◌ִ◌ֱאֹלהים.

קכז)ראה,בּ א  בית (תהלים יבנה ֹלא ה' אם ְֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
י ׁש מר ֹלא ה' אם בּ וֹ , ב וֹ ניו עמל וּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש וא

ׁש וֹ מר ׁש קד  ׁש וא זהעיר - וגוֹ ' ה' אם . ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ה את בּ וֹ נה ׁש ה וּ א העליוֹ ן הזּ ההּמ ל# בּ ית ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌

אימתי  אוֹ תוֹ . וּ מתּק ן כּ ׁש עוֹ ליםּת מיד  ? ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌
כּ ראוּ י . מלּ מּט ה והעב וֹ דוֹ ת ה'הרצוֹ נוֹ ת אם ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

עיר יׁש מר  אימתי ֹלא ׁש נּ חׁש #, בּ ׁש עה ? ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
ׁש וֹ רים המזיּ נים והצּ דדים ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה
סת וּ מים, והּפ תחים  בּ עוֹ לם, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוּ מׁש וֹ טטים
ערל  בּ וֹ  יתקרב ׁש ֹּלא הצּ דדים מ כּ ל ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש מר

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  נב )וטמא, י וֹ סיף (ישעיה ֹלא  ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  ׁש עתיד  וטמא, ערל עוֹ ד  ב # ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָֹ◌ָלבא
ערל  מי העוֹ לם. מן להעבירם הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #

טמא זהוּ וּ מי וטמא. ערל  אחד הכּ ל אלּ א ? ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌
ואׁש ּת וֹ  אדם אחריו והל# בּ וֹ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התּפ ּת ה
את המטּמ א והוּ א העוֹ לם, לכל  מות ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוגרמוּ 
הּק דוֹ ׁש  ׁש יּ עביר וֹ  זמן אוֹ תוֹ  עד  הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
ֹלא ה' אם כּ # מ0וּ ם העוֹ לם. מן הוּ א ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָבּ רוּ #

ודּ אי . ׁש וא עיר , ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִי ׁש מר 

וגו 'ׁש יר לׁש ֹלמה א)הּמ עלוֹ ת [זוהר:(קכז, ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

תרומה  פ' קס"ד.)ח "ב  ואמר,](דף  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
קכז) ֹלא(תהלים ה' אם ל ׁש ֹלמה הּמ על וֹ ת ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִׁש יר

ֹלא ה' אם בּ וֹ  בוֹ ניו  עמל וּ  ׁש וא בית ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיבנה
ׁש ֹלמה וכי  ׁש וֹ מר . ׁש קד ׁש וא עיר ֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיׁש מר
בּ ית את כּ ׁש בּ נה הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר

לוֹ הּמ קדּ ׁש  אמר הּמ ל# דּ וד  ׁש הרי  כּ #, ֹלא ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
ואמר אצלוֹ  נתן כּ ׁש בּ א בּ נוֹ , ׁש ֹלמה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
בּ ית את יבנה ׁש הוּ א ׁש ֹלמה על ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ְ◌ַלוֹ 

הראה הּמ ל# דּ וד כּ # ואחר  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש .
כּ יון  הּמ קדּ ׁש . בּ ית דּ יוֹ קן את בנוֹ  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִלׁש ֹלמה
וכל  הּמ קדּ ׁש  בּ ית דּ יוֹ קן את דוד ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ראה
ואמר בנוֹ , ׁש ֹלמה על ׁש ירה אמר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִּת ּק וּ ניו ,
ׁש יר אחר דּ בר  וגוֹ '. בית יבנה ֹלא ה' ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִאם
ׁש לּ וֹ . ׁש ה0ל וֹ ם לּמ ל# - לׁש ֹלמה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ עלוֹ ת
ׁש אר כּ ל על ותׁש בּ חת ׁש ירה היא  זוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוׁש ירה
ֹלא ה' אם כּ לּ ן. על  עוֹ לה זוֹ  וׁש ירה ◌ִ◌ָ◌3◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַה0ירה,
אוֹ תם כּ ל את הּמ ל# דוד ׁש ראה - בית ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיבנה
עוֹ מד  הזּ ה ׁש הבּ ית העּמ וּ דים ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִׁש בעת
את לבנוֹ ת ׁש וּ ר וֹ ת  ׁש וּ רוֹ ת ׁש ע וֹ מדים ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם 
הבּ ית בּ על עוֹ מד כּ לּ ם מעל הזּ ה. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌3◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית
ותקף  כּ ח  להם ונוֹ תן גּ בּ יהם, על  ◌ֶֹ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש הוֹ ל#

כּ ראוּ י . ואחד  אחד  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְלכל 

ׁש כּ ל ועל הזּ ה ה ּמ ל # אם דּ וד, אמר זה ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ֹלא הבּ ית , בּ על ׁש הוּ א ׁש לּ וֹ , ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַה0לוֹ ם
בּ וֹ , בוֹ ניו עמל וּ  ׁש וא - הזּ ה ה בּ ית את ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶבוֹ נה
הבּ ית על  לבנוֹ ת  ׁש עוֹ מדים עּמ וּ דים ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם

ה זה - עיר יׁש מר ֹלא ה' אם  ׁש כּ ל הזּ ה. ּמ ל# ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
עּמ וּ ד  זהוּ  - ׁש וֹ מר ׁש קד ׁש וא ׁש לּ וֹ . ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַה0לוֹ ם

וּ מיהוּ  עליו, התּת ּק ן  ׁש העוֹ לם צדּ יק,אחד ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
הּמ ׁש כּ ן  העיר . אוֹ תּה  את ׁש וֹ מר הוּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
עוֹ מד  יהוֹ ׁש ע היה ּת מיד מׁש ה, ◌ֵ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶׁש עשׂ ה
בּ זה רק  - ׁש מירתוֹ  אין ׁש הרי  אוֹ תוֹ , ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְוׁש וֹ מר

ׁש כּ תוּ ב נער , לג )ׁש נּ קרא וּ מׁש רתוֹ (שמות ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
האהל . מּת וֹ # ימיׁש  ֹלא נער נוּ ן בּ ן ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌3◌ְיהוֹ ׁש ע 
אלּ א ׁש מ וּ ר היה ֹלא זה מׁש כּ ן כּ # ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַאחר

ׁש כּ תוּ ב אחר , נער ג )בּ ׁש ביל א והנּ ער(שמואל ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌
מׁש רת. שם)ׁש מוּ אל מסדר  ׁש אין (והיה  מ0וּ ם ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

בּ נער. אלּ א הּמ ׁש כּ ן המקדש ׁש מירת בית (אבל  ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
שכתוב  הוא , ברוך בקדוש אלא שמירתו שאין כך, אינו 

שומר ) שקד שוא עיר ישמר  לא ה' ה0וֹ מראם ◌ֵ◌ַ◌ִוּ מיהוּ 
כּ #:הזּ ה ׁש נּ קרא הּמ ׁש כּ ן ׁש 0וֹ מר אוֹ תוֹ  ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יהו� אם בּ וֹ  בוֹ ניו עמלוּ  ׁש וֹ מר:�ׁש וא ׁש קד ׁש וא עיר יׁש מר ֹלא ¨§¨§¨¦§Ÿ̈¦§¨¦¨§¨©¥

קדוֹ ׁש ים אּת ם אבל מטטר וֹ "ן. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַנער
ׁש מירת כּ מוֹ  ׁש מירתכם  אין ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים,
בּ ית כּ ׁש מירת ׁש מירתכם אלּ א ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש כּ ן,
ׁש כּ תוּ ב  לבדּ וֹ , הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש ,
ׁש וֹ מר. ׁש קד ׁש וא עיר  י ׁש מר  ֹלא ה' ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאם
בּ דּ ר #, הוֹ לכים ׁש צדּ יקים זמן  בּ כל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ּת מיד , אוֹ תם ׁש וֹ מר ה וּ א  בּ רוּ # ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הלכוּ  וּ ב וֹ א#. צאת# יׁש מר ה' ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
וחזר וּ  מילים, ׁש ֹלׁש ה אוֹ תוֹ  ול וּ וּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו ,

עליו , קראוּ  צא)לדר כּ ם . מלאכיו (תהלים כּ י ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
כּ ּפ ים על דּ רכי#, בּ כל  לׁש מר# לּ # ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְיצוּ ה

וגוֹ '. כג )י7אוּ נ# ואּמ #(משלי  אבי # י שׂ מח ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
י וֹ לד ּת #. ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְותגל 

וגו 'ׁש יר לׁש ֹלמה א)הּמ עלוֹ ת [זוהר:(קכז, ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

פקודי פ' רכ"ו.)ח "ב ּפ תח](דף  ◌ַ◌ָעוֹ ד 
קכז)ואמר, אם(תהלים  לׁש ֹלמה הּמ עלוֹ ת ׁש יר ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌

ׁש ֹלמה זה ּפ סוּ ק  וגוֹ '. בית יבנה ֹלא ֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִה'
את בּ וֹ נה ׁש היה בּ ׁש עה  אוֹ תוֹ  אמר ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
רוֹ אה והיה לבנוֹ ת, והתחיל הּמ ק דּ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵבּ ית
נבנה והיה  בּ ידיהם  מתּת ּק ן  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּמ עשׂ ה
יבנה ֹלא ה' אם ואמר , התחיל ואז ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵמעצמוֹ ,
בּ רא בּ ראׁש ית  ׁש כּ תוּ ב הּס וֹ ד הינוּ  וגוֹ '. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַבית
בּ רא הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש הרי ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים,
0צּ רי#, מה בּ כל  הזּ ה העוֹ לם את ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהתקין

בּ ית. ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הוּ א

וגו'ׁש וא ּב וֹ  בוֹ ניו א)עמלוּ  ח "ב:(קכז, [זוהר ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

פקודי רכ"ו.)פ' בּ וֹ ](דף בוֹ ניו עמל וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש וא
נהרוֹ ת אוֹ תם ׁש ל  סוֹ ד אלּ ה (נחלים)- ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הזּ ה הבּ ית בּ תוֹ # כּ לּ ם ונכנסים ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ צאים
גּ ב  על  ואף 0צּ רי #. מה בּ כל ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהתקינ וֹ 
ּת ּק וּ נוֹ , את  ולע שׂ וֹ ת לתּק ן בּ אים ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ֶׁש כּ לּ ם

העלי וֹ ן, העוֹ לם סוֹ ד ׁש הוּ א - ה' אם ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַודּ אי
עשה)ׁש התקין ולא הבּ ית(ביתו את  ועשׂ ה ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌

מה רק  אלּ א  הם, לחנּ ם בּ וֹ נים אוֹ תם ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָכּ ראוּ י,
י ׁש מר ֹלא  ה ' אם וּ מתקין. עוֹ שׂ ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌0ֶהוּ א

ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  יא)עיר, ה'(דברים עיני  ּת מיד  ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
אחרית ועד ה0נה מר ׁש ית בּ ּה  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱאֹלהי#
ׁש מוּ רה היא  הזּ וֹ  וּ בהׁש גּ חה וּ פרׁש וּ ה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָׁש נה,

הצּ דדים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל

ׁש כּ תוּ ב ואף גּ ב ג )על מּט תוֹ (שיר  הנּ ה ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
ל ּה  סביב גּ בּ רים ׁש 0ים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶׁש לּ ׁש ֹלמה
מה אוֹ תּה . ׁש וֹ מרים וכלּ ם ישׂ ראל, ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ִמגּ בּ רי 

אוֹ תּה  ׁש וֹ מרים הם ׁש כּ תוּ ב הּט עם מ0וּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌
ׁש עוֹ מד  הגּ יהנּ ם ּפ חד זה וּ  בּ לּ ילוֹ ת, ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִמּפ חד
כּ לּ ם כּ # וּ מ 0וּ ם לדח וֹ תּה , כּ די  ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְכּ נגדּ ּה 
עוֹ מדים ׁש כּ לּ ם גּ ב על ואף אוֹ תּה . ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַמּק יפים
אוֹ ר ואז נ וֹ דע, ׁש ֹּלא הּמ חׁש בה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְבּ אוֹ ר
ׁש ל  בּ אוֹ ר מכּ ה נוֹ דע ׁש ֹּלא הזּ ה ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה
ּת ׁש ע  ונעשׂ ים כּ אחד וּ מאירים ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּמ ס #,

◌ָ◌ֵהיכל וֹ ת.

רוּ חוֹ ת,וההיכל וֹ ת  ואינם מאירים, אינם ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
מי  ואין נׁש מוֹ ת, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְואינם
הּמ אוֹ ר וֹ ת ּת ׁש עת כּ ל רצוֹ ן בּ הם. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עמד 
מהן  אחת ׁש היא בּ מחׁש בה, עוֹ מדים ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶׁש כּ לּ ם
בּ ׁש עה אחריהם לרדּ ף ׁש כּ לּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חׁש בּ וֹ ן,
וֹלא נדבּ קים וֹלא בּ מחׁש בה. ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ מדים
וֹלא ברצוֹ ן ֹלא ע וֹ מדים ֹלא אלּ ה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָנוֹ דעים,
וֹלא בּ ּה  ּת וֹ פסים עלי וֹ נה. ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבמחׁש בה
סוֹ דוֹ ת כּ ל עוֹ מדים בּ אלּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְתוֹ פסים.
מּס וֹ ד  מאוֹ רוֹ ת אוֹ תם וכל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה
נקראים כּ לּ ם ׁש לּ מּט ה העלי וֹ נה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה
וֹלא הּמ אוֹ ר וֹ ת מגּ יעים כּ אן עד סוֹ ף . ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵאין
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וֹלא מח ׁש בה כּ אן אין נוֹ דעים. וֹלא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַמגּ יעים
מּמ ה נוֹ דע וֹלא הּמ ח ׁש בה כּ ׁש ּמ אירה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָרצ וֹ ן.
בּ תוֹ # ונס ּת רת מתל בּ ׁש ת אזי  ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְּמ אירה,

וּ מאירה 0ּמ אירה,(מי)הבּ ינה, למה ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
כּ אחד , נכללים ׁש כּ לּ ם עד בּ זה, זה  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונכנסים
כּ ׁש הכּ ל  הּק רבּ ן, וּ בסוֹ ד  ּפ ר ׁש וּ ה. ֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
אז  בּ זה, זה וּ מאיר בּ זה זה  נקׁש ר  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶעוֹ לה,
מתעּט רת והּמ חׁש בה בּ עליּ ה, כּ לּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ִ◌ְעוֹ מדים

סוֹ ף  מ ּמ נּ וּ בּ אין ׁש ּמ אירה האוֹ ר אוֹ תוֹ  , ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
סוֹ ף. אין נקרא העליוֹ נה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חׁש בה

חיל וֹ ת,ּכ יון  מּמ נּ וּ  וּ מתּפ 0טים ׁש ּמ איר  ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
וֹלא ונסּת רת  נגנזת מחׁש בה ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָא וֹ ת ּה 
לכל  התּפ 0טוּ ת מתּפ 0טת  וּ מ 0ם  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְידוּ עה,
התּפ 0ט וּ ת מ ּמ נּ וּ  וּ מתּפ 0טת  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהצּ דדים,
עוֹ מד  וזה העלי וֹ ן. הע וֹ לם סוֹ ד ׁש היא ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַאחת,
וּ פר ׁש וּ ה עלי וֹ ן, מאמר והוּ א ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש אלה,

ׁש כּ תוּ ב מי , מ)ׁש נּ קראת מר וֹ ם(ישעיה שׂ אוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  ׁש אלה א לּ ה. ברא מי וּ ראוּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵעיניכם
ים, ונעשׂ ה התּפ 0ט כּ # אחר אלּ ה. ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא
וּ מ 0ם למ ּט ה. ׁש היא הדּ רגוֹ ת, כּ ל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָסוֹ ף
בּ אוֹ תּה  ע שׂ ה והכּ ל למּט ה, לבנ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמתחיל
וזה זה כּ נגד זה ׁש לּ מעלה, מּמ ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָצוּ רה
הכּ ל  ׁש מירת  כּ # וּ מ0וּ ם זה. ֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌3◌ְכּ דגמת
ׁש היא זוֹ , והתּפ 0טוּ ת וּ מּט ה. ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ עלה
ה' אם וזהוּ  העלי וֹ ן. ע וֹ לם ׁש היא ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמח ׁש בה,
ׁש ה וּ א ׁש וֹ מר , ׁש קד ׁש וא עיר  י ׁש מר  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹלא

ישׂ ראל. בוׁש וֹ מר  שכתוב  זהו שומר , שקד (שוא ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
כז) בּ וֹ (משלי ע וֹ מד ׁש ֹּלא יכבד) אדניו ◌ֵ◌ֶושמר

העלי וֹ ן. בּ ע וֹ לם אלּ א ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְׁש מירה

וגו 'ׁש וא ּב וֹ  בוֹ ניו א)עמלוּ  חדש:(קכז, [זוהר ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

בראשית  יד:)פ ' אמר](דף  רבּ וֹ תינוּ , ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָׁש נוּ 
אנׁש י  על אני ּת מּה  יעקב , בּ ר יהוּ דה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
וּ ראה בּ א בּ כׁש ר וּ ת. נעשׂ ים רבּ ם אם  ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ִ◌ַהדּ וֹ ר

כּ תוּ ב יא)מה והייתם(ויקרא והתק דּ ׁש ּת ם , ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
עצמ וֹ  לקדּ ׁש  אדם ׁש צּ רי# מל ּמ ד  ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְקדּ ׁש ים,

לכאן  ׁש יּ כת הּק ד 0ה מה ּת ׁש מי ׁש . ?בּ ׁש עת ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
יעשׂ וּ  ׁש ֹּלא יעקב, בּ ר יהוּ דה ר בּ י  ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
זנוּ ת לׁש ם וֹלא  וחציפ וּ ת, ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְפריצוּ ת
אלּ א עוֹ שׂ וֹ ת אינן ׁש הבּ המוֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִכּ בהמוֹ ת,
זנוּ ת, ל ׁש ם הבּ וֹ על  כּ ל ׁש נינוּ , ׁש הרי ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְלכ#.
עצמ וֹ  את יׁש מר וֹלא 0אמרנוּ , מה  לׁש ם ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְאוֹ 
ׁש 0נינוּ  הצּ ריכים, הדּ ברים ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמא וֹ תם 
פריץ  יהיה ׁש נּ וֹ לד , ההוּ א העבּ ר  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַבּ בּ ריתא,
אמת. זרע בּ כלל ואינוֹ  רׁש ע, זוֹ נה ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָחצוּ ף

הבּ וֹ על עצמוֹ וכל  וּ מקדּ ׁש  מצוה  לׁש ם ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌
בּ נים  ל וֹ  יהיוּ  ׁש מים , ל ׁש ם לבּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מכוּ ן

יראי  וחסידים , צ דּ יקים ,ׁש מים מעלּ ים , ְ◌.◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  והתקדּ ׁש ּת ם(שם)קדוֹ ׁש ים. ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌

קדּ ׁש ים. ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִוהייתם

ׁש אינםאמר על  הרׁש עים יהוּ דה, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
בּ עזּ וּ ת זנוּ ת, לׁש ם  אלּ א ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִמוֹ לידים
הנּ פׁש  אוֹ תּה  א לּ א להם אין ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַוּ בחציפוּ ת,
אלּ א אינם ׁש ענינם לבּ המוֹ ת, הנּ תוּ נה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהח יּ ה
לקדּ ׁש  ה יּ וֹ דעים צ דּ יקים אבל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִכּ בהמה.

בּ הם כּ תוּ ב  ב )עצמם, נטעּת י#(ירמיה ואנכי ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
האמת מה אמת. זרע כּ ֹּלה אמרשׂ וֹ רק ? ֵ◌3◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

בּ א 0ה מהרהר ׁש אינוֹ  אמת אחא, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַר בּ י
הוּ נא רב אׁש ּת וֹ . עם אמת לוֹ  ויׁש  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת,
ׁש מים, לׁש ם  עצמוֹ  וּ לקדּ ׁש  לכוּ ן  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר,

קכז)ׁש נּ אמר  ׁש וא (תהלים בית יבנה  ֹלא ה' אם ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌
בּ וֹ  בוֹ ניו  הכּ וּ נהעמלוּ  אין אם כּ לוֹ מר, . ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

בּ נים, וּ להוֹ ליד הבּ ית  לבנוֹ ת ׁש מים ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְלׁש ם
הוּ לד  בּ אוֹ ת וֹ  ׁש ּמ כניס בּ וֹ , בוֹ ניו עמל וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָׁש וא

ׁש וא ׁש ל  עמל ואיזהוּ  ׁש וא. ׁש ל זוֹ עמל ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
מן  היּ וֹ צא כּ הבל ותכּ רת ׁש ּת כלה חיּ ה, ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶנפׁש 
מכניסוֹ  והוּ א והוֹ איל ׁש וא, ׁש הוּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּפ ה,
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לידידוֹ ב יּת ן כּ ן העצבים לחם אכלי ׁש בת מאחרי קוּ ם מׁש כּ ימי לכם ¦¦¥¦¥¦¨£¨¤¤¥§Ÿ¤¤¥£©§¥¦§©¤¨§ׁ̈ש וא

ׁש וא. ׁש ל  עמלוֹ  הרי הוּ לד , ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

נוֹ טריקוֹ ן :אמר הוּ א אמת יצחק, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
ּת י "ו  מאר"ץ, - מ"ם אמ "ת, - ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָאל"ף

כּ לוֹ מר, ּת צמ"ח. פה)- מארץ (תהלים אמת ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
ּמ ׁש מע  מה יצחק,ּת צמח . ר בּ י  אמר  ? ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

האמת ׁש ם להיוֹ ת ׁש צּ רי# החבּ וּ ר ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ ׁש עת
ונתיּס ד , מארץ ׁש נּ תהוּ ה בּ ׁש עה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְוהיּ ׁש ר,
רב  0אמר מה והינוּ  ׁש נּ תגּ בּ ל, בׁש עה ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוֹלא
כל וּ ם, אינוֹ  - יסוֹ ד  בּ וֹ  ׁש אין בּ נין כּ ל ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהוּ נא,
החבּ וּ ר, בּ ׁש עת האדם ׁש צּ רי # יסוֹ ד ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואיזהוּ 
הייתי  ּפ עם אמר , זירא רבּ י  ׁש אמרנוּ . ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְכּ פי 
ׁש היה אחד ערבי וּ מצאתי  בּ ּמ ד בּ ר , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵהוֹ ל#
והיה סאים , י' ׁש ל מ7א כּ תפוֹ  על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵנוֹ שׂ א
לעסק  צרי# הזּ ה הכּ ח לוֹ , ואמר ּת י  ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָזקן,

ואּמ י בּ ּת וֹ רה אבי  אוֹ תי  ע שׂ וּ  ֹלא אמר , ! ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
ׁש אני  הזּ ה. לּמ עשׂ ה א לּ א זה , ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
אוֹ תי , ׁש עשׂ ה  ׁש בּ ׁש עה אבי , את ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש מעּת י
להביא כּ ח לוֹ  ׁש יּ היה היתה לבּ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ּת ׁש וּ קתוֹ 
נמל# הזּ וֹ  וּ בעצה ה 7דה, מן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְתבוּ אה

אעשׂ ה וּ מה  זקן, אני  והרי ׁש עה, ?בּ אוֹ תּה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌

ׁש אבוֹ תיו אמר מי אׁש רי יהוּ דה, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌
לנוּ  מנּ ין טוֹ ב. בּ דבר מ בּ תהרהרוּ  ? ִ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌

עליה מעיד ׁש ה כּ תוּ ב ׁש ֹלמה, אם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש בע
מ ׁש ֹלמה אם ׁש התיּס ד ׁש היא מ 0וּ ם ּמ ׁש , ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

וּ מהרה וּ ר ּה , מענינּה , וּ מהׁש ּת דּ לוּ תּה ,מּמ נּ ה , ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לא)ׁש נּ אמר בּ טני (משלי בּ ר וּ מר  בּ רי מה ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

לנוּ  מנּ ין אביו אבל מילא, אּמ וֹ  ?וגוֹ '. ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌
קכז)ׁש כּ תוּ ב ל ׁש ֹלמה (תהלים הּמ עלוֹ ת  ׁש יר ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֹ

בּ וֹ  ב וֹ ניו עמלוּ  ׁש וא בית  יבנה ֹלא ה' .אם ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
הזּ ה הּמ זמ וֹ ר  את אמר ׁש ֹלמה אמרוכי ? ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

וׁש לוֹ ם חס יצחק, אמר וֹ ר בּ י  דוד  אלּ א ! ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌
ׁש אמר בּ ׁש עה ׁש ֹלמה על הּק דׁש  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְבּ רוּ ח 

כּ י  כוּ ', ל# נוֹ לד בּ ן ה נּ ה  לדוד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהנּ ביא
היה אחד בּ ן דּ וד, אמר ׁש מ וֹ . יהיה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ְׁש ֹלמה

לי  יוּ לד אחר  עכׁש ו וּ מת, ׁש בע מבּ ת ?לי  ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
בא הוּ א ׁש מיּ א ונתכּ וּ ן מן  זה, ׁש יר ואמר  ! ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

הּמ עלוֹ ת ׁש יר ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  ׁש מים. לׁש ם ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְבּ וֹ 
אם אמר וֹ . ׁש ֹלמה בּ ׁש ביל ֹלא ל ׁש ֹלמה, ה' ִ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌

בית  בּ כּ וּ נהיבנה יס יּ ע ֹלא ס יּ עּת וֹ  אם , ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ל0וא בּ וֹ , בוֹ ניו עמלוּ  ׁש וא ׁש לּ י , ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַה0למה
ׁש עמלנוּ  בראׁש וֹ נה  ׁש היה כּ מ וֹ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַנעמל,
יׁש  ואני מת, החטא אוֹ תוֹ  וּ בׁש ביל ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַל0וא,
אצא, ׁש אני  וּ בעוֹ ד מירוּ ׁש לים, להּט רד ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִלי
ׁש קד  ׁש וא אדם , מכּ ל עיר יׁש מר ֹלא ה' ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִאם
נׁש ים ע שׂ ר  ׁש ה נּ יח יצחק, ר בּ י  אמר ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵׁש וֹ מר .
0היה, מה והיה הבּ ית, ל ׁש מר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִּפ ילגׁש ים

ׁש וֹ מר. ׁש קד ׁש וא כּ ן ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל

נאמראמר  ׁש ֹלמה בּ ׁש ביל יהוּ דה, ר בּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֱ◌ַ◌
לׁש ם עליו דּ וד ׁש נּ תכּ וּ ן זה, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִׁש יר
ׁש מים, לׁש ם נת כּ וּ נה כּ ן גּ ם ואּמ וֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים,
ׁש ֹלמה ויּ ׁש ב בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב ׁש ֹלמה, מהם ֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְויצא
לפיכ# יצחק , רבּ י אמר למל #. ה' כּ ּס א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַעל

למוּ אל  מהוּ  למוּ אל. פי .נקרא למוֹ  כּ מוֹ  ? ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌
לאל . כּ מוֹ  אל, למוֹ  נתכּ וּ נוּ  ׁש 0ניהם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְמלּמ ד
ׁש מים, ל ׁש ם הּמ תכּ וּ ן כּ ל למדנוּ , ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִוּ מכּ אן

מעלּ ה  בּ ן מּמ נּ וּ  יוֹ צא ׁש עה וּ מנּ ין בּ אוֹ תּה  . ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌.◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ּת מיד לנוּ  עליו אּמ וֹ  ׁש נּ תכּ וּ נה  מ 0מ וּ אל  ? ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

אל  וכן לה', וּ נתּת יו ׁש כּ תוּ ב ׁש מים, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְלׁש ם
אם דּ וד , אמר  וכן התּפ לּ לּת י. הזּ ה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַהנּ ער

מכּ א הזּ ה. הבּ ן  לי מז ּמ ן יהיה יהיה  ן ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌3◌ָ◌
לאל . הוּ א  נתוּ ן כּ לוֹ מר, ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְלמוּ א"ל,

וגו'ׁש וא קוּ ם מׁש ּכ ימי  ב )לכם  [זוהר:(קכז, ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

לך שלח  פ' קמ:)חדש הקׁש וּ ](דף  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי
ׁש בּ רא הבּ ריּ וֹ ת  ׁש כּ ל אחר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נים,

IIתהלים IIזוהר 
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בּ לׁש וֹ ן  בּ ריאה הזכּ יר בראׁש ית ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ ה
בּ לׁש וֹ ן  אדם בּ נעשׂ ה הזכּ יר  לּמ ה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָיחיד ,
לּמ ינים ּפ ה  ּפ תחוֹ ן לתת כּ די  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַר בּ ים

כּ תוּ ב ול ּמ וּ מרים כּ אן אלּ א יד )? כּ י (הושע  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בם. יכּ ׁש לוּ  וּ פ ׁש עים וגוֹ ' ה' דּ רכי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְיׁש רים
ׁש הרי  רנּ ה. רׁש עים וּ באבד  בּ הם ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם
האדם את בּ רא ׁש הוּ א סתמה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
ויּ ברא ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הראׁש וֹ ן , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן
לר בּ וֹ ת - את בּ צלמוֹ . האדם את ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים
עליוֹ ן  אדם ׁש ל בּ דיוֹ קן א וֹ ת וֹ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא
ּפ ני  ּפ ניהם וּ דמ וּ ת בּ וֹ  ׁש נּ אמר ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַבּ ּמ ר כּ בה,
ׁש כּ תוּ ב  די וֹ קנאוֹ ת בּ ׁש ני אוֹ תוֹ  וּ ברא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם.
הכּ בוֹ ד  כּ ּס א ׁש ל  אדם ׁש הם בּ צלם, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ צלמוֹ ,
בּ וֹ  ׁש נּ אמר  ה0ני הכּ ּס א ׁש ל ואדם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָמר וֹ ם,
0אמר וּ מה מראׁש וֹ ן. מרוֹ ם וזהוּ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵמראׁש וֹ ן,
ואחד  אחד לכל ללּמ ד  זה אדם, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה
אוֹ תוֹ  ל ׁש ּת ף וּ נקבה זכר ׁש הם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ שׂ ראל
עמלוּ  ׁש וא בית יבנה ֹלא ה' ׁש אם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְבּ זוּ וּ גוֹ ,
בּ כל  הּפ ס וּ ק אמר  זה וּ מ0וּ ם  בּ וֹ . ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָבוֹ ניו
ׁש נּ אמר ארחתי #. יי0ר והוּ א דעהוּ  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְדּ רכי#
נאמר ׁש וּ דּ אי  ה'. דּ רכי יׁש רים כּ י  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ הם
בּ הם ׁש צּ יּ ר  עוֹ למוֹ ת ׁש ני הע לּ וֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְבּ עלּ ת
מא0ה. וה' מאיׁש  י ' והם הכּ ל, על ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִעלּ ת
הם הכּ ל  על ע לּ ת בּ הם ׁש צּ יּ ר  ע וֹ למוֹ ת ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְׁש ני
י"ה, וזה הבּ א, והע וֹ לם הזּ ה הע וֹ לם ה', ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָו'
על  עלּ ת ואמר ה"א. וא"ו  ה"א יו"ד  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוזהוּ 
האוֹ תיּ וֹ ת ׁש בּ אלּ וּ  ׁש נּ אמר  גּ ב על  אף  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ַהכּ ל,
בּ ית, לׁש בת לאדם וכּס א הע וֹ לם, ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנברא
או"ה, אי "ה ׁש בּ הם הכּ ּס א, על ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָלׁש בת
לה' אּת ם בּ נים י שׂ ראל  נקראוּ  ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָוּ בהם
ׁש ּת פוּ ני  - אּת ם אדם בּ הם ונאמר ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֱאֹלהיכם ,
מעשׂ יהם, ויתקיּ מוּ  הלּ לוּ  בּ אוֹ תיּ וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ כם
וכל  הע וֹ למוֹ ת כּ ל  ׁש בּ ראתי הוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אני

הצּ בא וכל  והּמ לאכים והחיּ וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַהכּ סאוֹ ת
הלּ ל וּ . בּ אוֹ תיּ וֹ ת אדם וּ בני  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים

הלּ ל וּ ואף  האוֹ ת יּ וֹ ת  בּ ישׂ ראל ׁש יּ ׁש  גּ ב  על  ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌
ימצא וּ  ֹלא  להם , ׁש נּ תן ה ּת וֹ רה  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
ׁש ֹּלא בהם  מעשׂ ה  לעשׂ וֹ ת הלּ ל וּ  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָבּ אוֹ תיּ וֹ ת 

וּ מ0 ע ּמ הם . אוֹ תי  להםיׁש ּת פוּ  אמר זה  וּ ם ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ה ּת וֹ רה וֹלא  ׁש לּ י, בּ ׁש ּת וּ ף אדם, ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה 
ּפ ח וֹ ת וּ למּט ה  למעלה פעלּ ה  עשׂ וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוה ּמ צוה 
וכל דעה וּ . דּ רכי# בּ כל זה  וּ מ 0וּ ם  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ י.
אין  ּת וֹ רה, מ ּמ נּ וּ  קבּ לוּ  ׁש ֹּלא העוֹ לם  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3א ּמ וֹ ת 
רוֹ עה, בּ לי  כּ צאן וה וֹ לכים ידיעה , בּ וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלהם
בּ ׁש ם אי ׁש  ילכ וּ  העּמ ים  כּ ל כּ י בּ הם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְונאמר
ישׂ ראל וכל אלהוּ ת . הרבּ ה  ועוֹ שׂ ים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱא ֹלהיו,
אחד א וֹ תוֹ  עוֹ בדים  הם ּת וֹ רה , מּמ נּ וּ  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִק בּ לוּ 
ׁש לּ וֹ  ה ּק דוֹ ׁש ים וה0מוֹ ת האוֹ ת יּ וֹ ת  וּ בכל ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ וֹ ,
והּת ח ּת וֹ נים העלי וֹ נים ה ּמ חנוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְוּ בכל
העלי וֹ נוֹ ת הבּ ריּ וֹ ת וּ בכל בהם. ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא וּ 
וּ למּט ה אחד , מכּ לּ ם  וּ למעלה  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוה ּת חּת וֹ נוֹ ת
כּ לּ ם ׁש ל וּ מ בּ ח וּ ץ כּ לּ ם, ׁש ל וּ מ בּ פנים  ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌3◌ִמכּ לּ ם ,
ּת וֹ כ וֹ  וכ # ּת צּפ נּ וּ , וּ מח וּ ץ מ בּ ית אחד. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶה וּ א
העוֹ למ וֹ ת כּ ל ׁש ל מבּ פנים הוּ א  כּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְכּ ברוֹ .
ואין  מ ׁש ּת נּ ה , ֹלא  העוֹ למ וֹ ת  לכל מחוּ ץ ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ מ וֹ 
הכּ נּ וּ יים וּ בכל  ה' ׁש ם  ׁש ל אוֹ ת יּ וֹ ת  וח בּ וּ ר ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵׁש ם 
ח בּ ר ׁש הוּ א  ֹלא  ׁש אם מ ּמ נּ וּ . חוּ ץ ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש לּ וֹ 
האוֹ תיּ וֹ ת נקרא וּ  ֹלא  בּ ה ', ו' בּ ה' י' ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ קרבּ נה 
אדּ נ"י, יהו"ה מחבּ ר והוּ א  יהו"ה , ◌ָֹ◌ֲ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם 
ׁש עוֹ לה בּ א ֹלהים , יהו"ה מחבּ ר ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְוה וּ א
אחד נקרא ֹלא  והוּ א  אדנ"י. אהי"ה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְלח ׁש בּ וֹ ן
ׁש נים, ׁש ּמ חבּ ר אחד ׁש הוּ א  מהם , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָּפ ח וֹ ת
זה וּ  אחד. א וֹ תם  ועוֹ שׂ ה  וּ נקבה , זכר ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש הם
והוּ א קראתיו. אחד כּ י וח וּ ה  בּ אדם  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ת וּ ב
ׁש ל לׁש וֹ ן בּ נים , ׁש הם  וּ בת בּ ן בּ בנין ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְמׁש ּת ף

ֹלא ה' אם וזהוּ  בית.בּ נין. יבנה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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מהוכל בּ וֹ , מׁש ּת ף  ׁש אינוֹ  וּ מע שׂ ה ענין ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌
בּ וֹ  נמלח וּ כּ תוּ ב כּ עׁש ן  ׁש מים כּ י ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ה0מים י שׂ מחוּ  וּ מיּ ד, ּת בלה. כּ בּ גד ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהארץ
ׁש לּ וֹ . וה0ּת ף הבּ נין  ׁש הם הארץ, ◌ֶ◌ָ◌3◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְותגל
ׁש מים הם העוֹ לם  אּמ וֹ ת ׁש ל ההבלים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ ל
ׁש ל  ההבלים וכל  להאבד, ועתידים ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָוארץ ,
וארץ  ׁש מים אוֹ תם בּ יחוּ דוֹ . בּ יי' ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
מעשׂ הוּ  כּ # - וק יּ ם חי הוּ א וּ מה  ׁש לּ וֹ . ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהבּ נין 
ה' נאם אני חי  אמר זה וּ מ0וּ ם וקיּ ם. ◌3◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַחי

הרׁש ע בּ מוֹ ת אח ּפ ץ בּ ׁש וּ בוֹ אם אם  כּ י ִ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌
נעשׂ ה לישׂ ראל ׁש אמר וּ כמוֹ  וחיה. ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִמדּ ר כּ וֹ 
זה אדם. נעשׂ ה לּס פירוֹ ת אמר  כּ # ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָאדם,
ל ּמ חׁש בה ראׁש וֹ ן  ׁש הוּ א האמצעי ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָהעּמ וּ ד
בּ ראׁש  חכמה ׁש הם ל ּמ עשׂ ה, ֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְואחר וֹ ן
בּ וֹ  נוֹ תנת  ספירה ׁש כּ ל בּ ּס וֹ ף. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוחכמה
לכל  מאּס ף בּ דיוֹ קנוֹ  הוּ א זה וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶחלקוֹ ,
בּ דיוֹ קנוֹ . הנּ אמן ור וֹ עה הצּ באוֹ ת. ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חנוֹ ת 
וזה אדם, נעשׂ ה לּמ לאכים ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר 
חלק וֹ . בּ וֹ  שׂ ם וח יּ ה מלא# ׁש כּ ל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶמטטרו"ן,
את לעשׂ וֹ ת ה0מים לצבא אמר ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכ#
חלק וֹ , בּ וֹ  נוֹ תן  כּ וֹ כב  וכל בּ דיוֹ קנוֹ , ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מׁש 
מקוֹ ם, בּ כל בּ וֹ  הׁש ּת ּת ף ה כּ ל על ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְועלּ ת
ואין  וּ ב0מׁש , בּ מטטר וֹ "ן ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְבּ תפאר"ת

בּ זה. ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהארי#

כּ ּמ הוע וֹ ד  ׁש זּ רע  לאּמ ן אדם, נעשׂ ה ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
יצא אחד וכל אחת, בּ בת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵזרע וֹ נים
ּפ וֹ עלים: ׁש הם לאלּ ה אמר כּ # אחר  ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ יוֹ מוֹ .
כּ לי , לעשׂ וֹ ת כּ לּ כם ׁש ּת ׁש ּת ּת פ וּ  רוֹ צה ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌3◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲאני
0נּ תּת י  מּמ ה חלק בּ וֹ  י ּת ן מהם אחד ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל
חלק  ההוּ א בּ כּ לי עּמ כם א ׁש ּת ּת ף  ואני ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָבּ כם,
כּ # כּ ל  הזּ ה ה כּ לי מה לוֹ : אמר וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִמּמ נּ י.

מהכּ ל  כּ לוּ ל ׁש יּ היה לפני# אמרחׁש וּ ב ? ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌
בּ דּ יוֹ קן  ׁש יּ היה אדם הוּ א הזּ ה הכּ לי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָלהם:

העליוֹ ן . האדם ל וֹ ׁש ל ּת אמראמרוּ  לּמ ה : ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌
והרי  חלקוֹ , בּ וֹ  נוֹ תן ואחד  אחד ׁש כּ ל ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָלנוּ 

הכּ ל  בּ ראת ואּת ה הכּ ל, אדוֹ ן הוּ א ?אּת ה ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֹ
רוֹ צה, 0אּת ה מה ואחד אחד  מכּ ל אּת ה ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַֹטל
י וֹ דעים ׁש ֹּלא לאוֹ תם ּפ ה ּפ תחוֹ ן יהיה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
אּת ה אדם  ׁש ל ׁש ּמ עשׂ ה ׁש יּ אמר וּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כ#,

ׁש לּ #. מה0ליחים להם צרי # למל#אמר : ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
ואחד  אחד  לכל ונתן  לעבדיו מּת נה  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ תן
בּ א כּ # אחר מ ּת נה, מאוֹ תּה  ויר0תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ֶחלקוֹ 
מּת נה. מּמ נּ וּ  וּ בּק ׁש  אליו הנּ אמן ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָהעבד
בּ כל  א וֹ תי  עבד  הזּ ה העבד  הּמ ל#: ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָאמר
הכּ לי  לע שׂ וֹ ת ר וֹ צה אני  כּ # ׁש לּ וֹ , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים

עשׂ ה מה ׁש לּ י. הצּ באוֹ ת מכּ ל מ ּת נה ?ׁש לּ וֹ  ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ר וֹ צה אני  ואמר: ׁש לּ וֹ  הּמ חנוֹ ת כּ ל את ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִכּ נּ ס
לעבד  מ0לּ וֹ  מּת נה י ּת ן ואחד אחד  כּ ל  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמכּ ם
מּת נה בּ וֹ  ואּת ן  עּמ הם אׁש ּת ּת ף ואני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,
כּ י  אנוֹ ׁש  מה ואמרוּ  הקׁש וּ  מהם  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִמ0לּ י.
כּ # אף  ׁש לם. בּ רצ וֹ ן אמר וּ  וּ מהם ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִתזכּ רנּ וּ ,

ׁש נּ בר י שׂ ראל קדם  נכנסוּ  העוֹ לם, א ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
ׁש נּ בראוּ  קדם להבּ ראוֹ ת, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מחׁש בה
ׁש ל  הע וֹ לם ׁש ל הבּ ר יּ וֹ ת וכל ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לאכים
הניח ׁש לּ הם  וּ בחביבוּ ת בראׁש ית, ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַמעשׂ ה
אחרוֹ נים ׁש יּ היוּ  ׁש לּ הם הּמ עשׂ ה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶאת
אדם. נעשׂ ה עליו ואמר בראׁש ית . ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלמעשׂ ה

אביהםול ּמ ה ׁש ל  החביבוּ ת בּ ׁש ביל אלּ א ? ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌
עתידים היוּ  והם ישׂ ראל, ׁש נּ קרא ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶׁש בּ 0מים 
העליוֹ נים את כּ נּ ס ישׂ ראל, בּ ׁש מוֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהּק רא
ׁש אם מ 0וּ ם מכּ לּ ם. חלק לתת ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌3◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּת חּת וֹ נים
בּ הם חסרים נמצאים כּ לּ ם  האדם, ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶיחטא
יבקׁש וּ  וכ לּ ם בוֹ , ׁש נּ תנוּ  החלק ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵמא וֹ ת וֹ 
מ0לּ וֹ , בּ הם  נתן והוּ א בּ ׁש ביל וֹ . ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
ֹלא אם למענ# עשׂ ה לוֹ  ׁש ּמ רוים ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
ׁש נּ תּת  ׁש לּ # החלק אוֹ תוֹ  בּ ׁש ביל  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְלמעננוּ ,
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עּמ וֹ . ה' חלק כּ י ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ישׂ ראל.
ׁש לּ וֹ  החלק אוֹ תוֹ  בּ ׁש ביל להם  מ וֹ חל  ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְוהוּ א
הם יּת נוּ  ֹלא ׁש אם בּ הם. ׁש נּ תן ׁש מוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶׁש ל
טוֹ ענים הי וּ  כּ לּ ם בּ רצוֹ נם, בּ וֹ  חלק ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵמעצמם
כּ רחנוּ  על מע ּמ נ וּ  נטלּת  ׁש אּת ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָעליו,
וֹלא ואחד , אחד מכּ ל בּ אדם ׁש הוּ א ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶחלקנוּ 
להם יהיה ׁש ֹּלא  וּ כדי עליו. מרחמים ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָהיוּ 
חלק  לּט ל רצה  ֹלא זה מ0וּ ם ּפ ה, ◌ֶ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִּפ תחוֹ ן
בּ ר וֹ עה ׁש נּ אמר זה כּ מוֹ  בּ רצוֹ נם. ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאלּ א
לקחּת  0בי ׁש בית לּמ ר וֹ ם עלית ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַהנּ אמן ,
לוֹ  סרחוּ  ׁש הּמ זּ יקים וּ מ0וּ ם בּ אדם. ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַמּת נ וֹ ת
כּ י  אנוֹ ׁש  מה ואמר וּ  חלק , בּ וֹ  לתת רצוּ  ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
ׁש הם לב וּ ׁש ים, להם ברא ֹלא וגוֹ ', ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִתזכּ רנּ וּ 
ועל  אוֹ תם. שׂ וֹ נאים והם ׁש לּ הם, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהגּ וּ פים
אּמ וֹ ת וּ ׁש ּת ים ׁש בעים ׁש על הממנּ ים ◌3◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌3◌ְ◌ַ◌ֵכּ ן
מחיּ בים ישׂ ראל כּ אׁש ר כּ מוֹ  לפני#, ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
העוֹ לם אּמ וֹ ת אוֹ תם ׁש בּ 0מים, ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַלאביהם
להלק וֹ תם העוֹ לם בּ וֹ רא בּ ידי  רצ וּ עוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵהם

◌ֶ◌ָבּ הם.

הרצוּ עוֹ תוּ כ ׁש ח וֹ זרים את זוֹ רק בּ תׁש וּ בה, ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
מּמ ׁש . בהם יהיה וֹלא ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִמיּ דוֹ ,
מי  ׁש ל בּ ידי אלּ א אינוֹ  הרצוּ עוֹ ת ׁש ל  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ח
כּ אין  הגּ וֹ ים כּ ל נאמר ׁש עליהם ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֶׁש נּ וֹ טל,

י  ׁש יּ שׂ ראל וּ מ0וּ ם חלק נגדּ וֹ . בּ הם ׁש  ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
הכּ ל , על  ע לּ ת ׁש הוּ א העוֹ למוֹ ת ֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִמבּ וֹ רא
וּ מהּמ לאכים וּ מהכּ סאוֹ ת ה ּס פירוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵוּ מעשׂ ר
בּ תׁש וּ בה, כּ ׁש חוֹ זרים והּמ זּ לוֹ ת, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְוהכּ וֹ כבים
רחמים, עליהם מבק ׁש ים 0נּ ּט ל וּ  מה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל
הּט מאה, וכחוֹ ת וּ מזּ יקים מ0דים ◌ָ◌ְ◌3◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִחוּ ץ
אלּ ה, בּ כל ּת ּט ּמ אוּ  אל  בּ י שׂ ראל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש נּ אמר 
אּמ וֹ ת זה וּ מ0וּ ם בּ הם. חלק להם ◌3◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין
כּ ח וֹ ת מאוֹ תם ׁש נּ ׁש מוֹ תיהם ֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
בּ אכילה ע ּמ ם להׁש ּת ּת ף אין  ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌3◌ַהּט מאה,

ׁש עליהם מע שׂ יהם, בּ כל  וֹלא ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש תיּ ה,
בּ חר וּ ב # וגוֹ ', אֹלהי# ה' חלק אׁש ר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָכּ תוּ ב
איׁש  ילכ וּ  העּמ ים כּ ל כּ י  נאמר ועליהם ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַה'.
בּ כל  וּ מיחד  יחיד ׁש הוּ א וגוֹ ', אֹלהיו ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם
ׁש יּ שׂ ראל  וּ מ0וּ ם בּ הם. ׁש כּ לוּ לים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חנוֹ ת 
על  ועלּ ת ותחּת וֹ נים, מעלי וֹ נים ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְכּ לוּ לים
י וֹ תר אהוּ בים והם בּ הם, ׁש מוֹ  את שׂ ם ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ַהכּ ל
חלק  להם ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם  ה0רת, ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִמּמ לאכי
מ0וּ ם בּ ּמ לאכים, כּ ן 0אין מה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּס פיר וֹ ת
ׁש הבּ נים כּ מוֹ  ונחלתוֹ , גּ וֹ רלוֹ  הם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
אל  אינם ׁש הּמ לאכים אביהם. ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵאצל
הרוֹ כבים אל סוּ סים כּ מוֹ  אלּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהּס פירוֹ ת
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל בּ נים  ישׂ ראל אבל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,
אין  הּמ ׁש נה, בּ עלי וּ פרׁש וּ ה הוּ א, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָבּ רוּ #
בּ ׁש בעים ׁש יּ ׁש ּת עבּ דוּ  עד נגאלים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
הּק דוֹ ׁש  כּ לל זה וּ מ0וּ ם  אּמ וֹ ת. ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌3◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים
וּ ׁש ּת ים ׁש בעים  את בּ סנחריב  הוּ א  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָבּ רוּ #
בּ 'עמלק  ל'ה ' מ'לחמה בּ הם לקיּ ם ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ָהאּמ וֹ ת ,

דּ וֹ ר. ◌ִמדּ וֹ ר

ה 0מ וֹ תוּ כנגד הם שׂ רים וּ ׁש נים  ׁש בעים ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌
ו יּ ט, ויּ בא ו יּ ּס ע ׁש ל וּ ׁש נים ◌ֵ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִׁש בעים
לּט ל  ק "ל , על : רכב ה' הנּ ה בּ הם ֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלקיּ ם
ׁש בעים בּ וֹ  ׁש כּ וֹ לל מעמלק נקמה ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם
ׁש מ וֹ ת וּ ׁש נים ׁש בעים  וּ כנגד אּמ וֹ ת. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌3◌ִ◌ַ◌ְוּ ׁש ּת ים
וזה וּ ׁש ּת ים. ׁש בעים ׁש עוֹ לה הוּ א  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ַויכ לּ וּ 
אחת בּ בת הזּ רעוֹ נים כּ ל ׁש זּ רע נאמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָעליו
מן  הּמ ל כּ ה ׁש בּ ת הכּ לּ ה, והיא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְיחידה,
תפארת ׁש היא הוּ א, בּ ר וּ # ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
בּ ריּ וֹ ת ׁש כּ ל וּ מ0וּ ם ׁש לּ וֹ . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ עשׂ ה
התחילה לכ # בּ ה, נכללים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְבּ רא ׁש ית
זוּ גוֹ  בּ ת והיא מבּ ראׁש ית, בּ בי "ת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
חלק וֹ . בּ וֹ  נתן אחד כּ ל  אדם, ּת פארת ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
גּ דוֹ לה אוֹ תּה  נתן הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

IIתהלים IIזוהר 
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נבראוּ  ׁש כּ לּ ם מ0וּ ם עליהם, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְוׁש וֹ לטת
מעשׂ ר הכּ לוּ לה יחידה בּ ת י ', ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָבּ אוֹ ת

אֹלהי  וע שׂ ר  מחמ 0האמירוֹ ת, כּ לוּ לה ה' ם. ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
ׁש 0ה ו' הראׁש וֹ ן. היּ וֹ ם ׁש ל האוֹ ר ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָאוֹ ר וֹ ת,
ׁש בּ ׁש ביל  ה', ה00י  יוֹ ם  אמת. ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ַעּמ וּ די 

אחת. בּ בת ה' נׁש למה ו', ה00י  בּ א ׁש בּ יּ וֹ ם ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֹ
בּ ׁש םוּ ראה  ּפ ע לּ ה לעשׂ וֹ ת לּס פיר וֹ ת  כּ ׁש יּ ׁש  , ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ֵ◌

וֹלא תׁש ּת לּ ם ֹלא  ּפ ע לּ ה, ׁש ּמ 0ם ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָידוּ ע,
חלק ּה  ׁש ם נוֹ תנת ספירה ׁש כּ ל  עד  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵתעשׂ ה

כּ ל (כחה) ׁש הם האוֹ תיּ וֹ ת ׁש ם נוֹ תן זה .ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
יחידה, בּ ת ׁש ל  מהצּ ד ה0חוֹ רים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ ונים
ׁש ֹלׁש ת ׁש ל מצּ דּ ם האד ּמ וֹ ת  הנּ ק דּ וֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌3◌ֲ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְוהם
בּ אוֹ תוֹ  ׁש נּ כלל וֹ ת עד וכוּ ' נוֹ תן וזה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהאבוֹ ת,

ה ּס פירוֹ ת. כּ ל  ׁש ל .(עכ "מ)ה0ם ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌

וגו'ׁש וא קוּ ם מׁש ּכ ימי  ב )לכם  [זוהר:(קכז, ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

וישב  פ ' קפו:)בראשית  (תהליםכּ תוּ ב](דף  ָ◌
ׁש בתקכז) מאחרי  קוּ ם מׁש כּ ימי לכם ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָׁש וא

ׁש נא. לידידוֹ  י ּת ן כּ ן העצבים לחם ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹאכלי 
הּת וֹ רה, דּ ברי חביבים הם כּ ּמ ה ראה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
סוֹ דוֹ ת בּ וֹ  י ׁש  בּ ּת וֹ רה ודבר דּ בר  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ כל 
נתן  ׁש כּ אׁש ר נאמר והרי  קדוֹ ׁש ים, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
כּ ל  את  לי שׂ ראל, הּת וֹ רה ה וּ א  בּ רוּ # ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
להם נתן כּ לּ ם הּק דוֹ ׁש ים  העליוֹ נים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהגּ נזים

בּ ׁש עה[וכלם] לישׂ ראל נּת נוּ  וכלּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה,
לכם ׁש וא  ראה, בּ א בּ סיני . הּת וֹ רה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּק בּ ל וּ 
היחידים הם  א לּ וּ  - קוּ ם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַמׁש כּ ימי 
כּ ראוּ י , וּ נקבה זכר  ׁש אינם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאים,
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לעבוֹ דתם, בּ בּ קר ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מקדּ ימים

ד ) קץ (קהלת ואין וגוֹ ', ׁש ני  ואין אחד ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵיׁש 
מאחרים - ׁש בת מאחרי עמלוֹ . ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְלכל 
מ0וּ ם ׁש בת, ב וֹ  כּ י ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּמ נ וּ חה ,

אצל וֹ . ודּ אי נחת היא האדם אל ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הא0ה
לחם זּ ה מה העצבים, לחם ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹאכלי 

אוֹ תוֹ העצבים בּ נים, יׁש  לאדם ׁש כּ א ׁש ר  ? ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
בּ שׂ מחה אוֹ תוֹ  אוֹ כל  ׁש אוֹ כל, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהלּ חם
אוֹ תוֹ  בּ נים, לוֹ  ׁש אין וזה ה לּ ב. ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ ברצוֹ ן
הם וא לּ וּ  עצב, ׁש ל לחם הוּ א ׁש אוֹ כל ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶלחם

ודּ אי. העצבים לחם לידיד וֹ אכלי יּת ן  כּ ן  ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
לידידוֹ ׁש נא  יּת ן זּ ה מה ׁש ּמ ק וֹ ר וֹ , זהוּ  ? ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌

ׁש נה לוֹ  נוֹ תן ה וּ א בּ ר וּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָֹ◌ְמבר #,
ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  ההוּ א , ג )בּ עוֹ לם  וׁש כב ּת (משלי ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בּ עוֹ לם חלק לוֹ  ׁש יּ ׁש  מ0וּ ם  ׁש נת#, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוערבה
וי  י ׁש כּ ב האיׁש  ׁש אוֹ תוֹ  כּ די הנההבּ א, ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

כּ ראוּ י . ההוּ א הבּ א ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ ע וֹ לם

ּבֹו וז ֹוכה  האדם ּבן ׁשה ׁשאיר ה ּבן ְְִִֵֶֶֶַָָָא ֹותֹו
הּבא לעֹולם א ֹותֹו יזּכה ה ּוא הּזה  ְֶֶַַַָָָָָּבעֹולם 

וגו'ה נּ ה  ּב נים  ה' ג)נחלת [זוהר:(קכז, ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌

וירא  פ' קטו.)בראשית  ה'](דף  ◌ַ◌ַ◌ַויּ עשׂ 
הזּ וֹ , הדּ ר גּ ה מן למעלה היא עשׂ יּ ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְלשׂ רה,
כּ אן  זה ועל ּת ל וּ י, זה ׁש בּ מ זּ ל ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
וה', ה' אמר ולכן עשׂ יּ ה . וכאן ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּפ קידה

ואמר, ּפ תח אלעזר ר בּ י  אחד. (תהליםוה כּ ל ְ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
הבּ טן.קכז) ּפ רי  שׂ כר בּ נים ה' נחלת ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִה נּ ה 

ׁש ֹּלא בּ ה' להאחז חלק ה', נחלת ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִהנּ ה
ׁש זּ וֹ כה אדם ׁש בּ ן לעוֹ למים. מּמ נּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִיתבּ ּט ל
להכּ נס  בהם זוֹ כה הזּ ה, בּ ע וֹ לם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלבנים
הבּ ן  ׁש אוֹ תוֹ  מ 0וּ ם ה בּ א, לעוֹ לם ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַלּפ רגּ וֹ ד
הזּ ה, בּ עוֹ לם בּ וֹ  וזוֹ כה האדם בּ ן ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש איר
להכּ נס  וזוֹ כה הבּ א, לעוֹ לם אוֹ תוֹ  יזכּ ה  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְהוּ א

ה' נחלת זּ ה  מה ה'. לנחלת ארץ בּ וֹ  ז וֹ  ? ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
י שׂ ראל , ארץ  את לּה  קרא וכ# ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים.

הּמ ל# דּ וד החיּ ים. ארץ  לה]ׁש היא [קרא  ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
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הנּ עוּ רים: ידבּ רוּ הבּ ני כּ י יבׁש וּ  ֹלא מהם אׁש ּפ תוֹ  את מלּ א אׁש ר הגּ בר אׁש רי §¥©§¦©§¥©¤¤£¤¦¥¤©§¨¥¤¥Ÿ¦§©§
בּ $ער: אוֹ יבים ©¨©¦§¤את

ׁש כּ תוּ ב ה', כו)נחלת א גרׁש וּ ני (שמואל כּ י  ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌
עבד  ל# לאמר ה' בּ נחלת מהסּת ּפ ח ֹ◌ֲ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהיּ וֹ ם
ה' נחלת הנּ ה כּ # וּ מ0וּ ם אחרים, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֱאֹלהים

הזּ ה האיׁש  את  מזכּ ה מי  אםבּ נים . בּ נים. ? ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌
הבּ טן. ּפ רי  שׂ כר - הזּ ה בּ עוֹ לם בהם ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶזוֹ כה
ּפ רי  בּ א וֹ תוֹ  עוֹ לם בּ א וֹ ת וֹ  טוֹ ב  וחלק ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָשׂ כר
עוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  אדם בּ ן ׁש זּ וֹ כה ה וּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵמעיו

◌ֶ◌ָבּ הם.

הה ּוא ּכמֹו ההּוא ּבעֹולם  טֹוב  ׂשכר ל ְך ְְֵַַָָָָאין
ה ּתֹורה ּבדרכי  רּבֹונ ֹו יראת  ּבנֹו את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָׁשּמל ּמד

וגו'ּכ ח צּ ים גּ ּב וֹ ר ד )ּב יד בראשית:(קכז , [זוהר ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌

וישב  קפח.)פ' בּ בּ קר](דף  ראה, ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
בּ בּ קר[את]זרע  בּ ארוּ הוּ , הזּ ה הּפ סוּ ק זרע #. ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶֹ◌

ויהיה בּ כחוֹ  עוֹ מד ׁש אדם בּ זמן זהוּ  -ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
עם בּ נים להוֹ ליד י ׁש ּת דּ ל אז ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ עלוּ מיו,
את זרע  בּ בּ קר  ׁש כּ תוּ ב לוֹ , ׁש ראוּ יה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִא0ה
ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  הזּ מן, הוּ א אז  ׁש הרי ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַזרע #.

קכז) בּ ני (תהלים כּ ן גּ בּ וֹ ר  בּ יד ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְכּ חצּ ים
דּ רכי  אוֹ תם ללּמ ד ׁש יּ כ וֹ ל מ0וּ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהנּ עוּ רים,
טוֹ ב  שׂ כר לוֹ  ויהיה  ה וּ א , בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
אׁש ר ה גּ בר  אׁש רי  ׁש כּ תוּ ב הבּ א, ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם

יד בּ ר וּ מלּ  כּ י  יבוֹ ׁש וּ  ֹלא מהם אׁש ּפ תוֹ  את א ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
בּ עוֹ לם - יבוֹ ׁש וּ  ֹלא בּ 0ער. אוֹ יבים ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶאת
לקטרג יבוֹ אוּ  הדּ ין ׁש בּ עלי  בּ זמן ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַההוּ א,
הה וּ א בּ עוֹ לם  טוֹ ב  שׂ כר  ל # ׁש אין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָעליו,
רבּ וֹ נוֹ  יראת בּ נוֹ  את ׁש ּמ ל ּמ ד ההוּ א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְכּ מוֹ 

הּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרכי

ׁש כּ תוּ ב בּ א בּ אברהם, אמר  מה ראה ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יח) אׁש ר(בראשית למען ידעּת יו  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ י

דּ ר # וׁש מרוּ  אחריו בּ יתוֹ  ואת בּ ניו את  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְיצוּ ה
אוֹ תּה  כּ ן ועל וּ מׁש ּפ ט , צדקה לעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַה'
כּ ל  אצל הה וּ א  בּ עוֹ לם ל וֹ  קיּ מת ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהזּ כוּ ת
את זרע  בּ בּ קר כּ # וּ מ 0וּ ם הדּ ין. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַבּ עלי 
בּ ימי  אפלּ וּ  - יד# ּת נּ ח  אל  ולערב ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַזרע #,

זקן, ׁש אדם הזּ מן ׁש הוּ א יאמרהזּ קנה, [לא  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
ואיני השתדלתי כבר או לי, ודי השתדלתי כבר

זה] כל  ועם  רוצה , איני זקן שאני וכעת  ◌ַמהיכול,
מלּ הוֹ ליד כּ תוּ ב  י נּ יח ֹלא יד #. ּת נּ ח אל  ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

הּט עם מה הזּ ה . תדע בּ עוֹ לם ׁש ֹּלא מ0וּ ם ? ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
- האֹלהים לפני  זה. אוֹ  הזה יכׁש ר ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵאיזה
ועל  ההוּ א. בּ עוֹ לם בּ ׁש בילוֹ  ׁש יּ עמדוּ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די 

כּ תוּ ב  קכז)כּ ן זהוּ (תהלים  בּ נים. ה' נחלת הנּ ה ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
הבּ א. העוֹ לם  ׁש ל  ה צּ ד ה נּ ׁש מוֹ ת, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְצרוֹ ר 
להכּ נס  האדם  את מזכּ ה מי  ה זּ וֹ , ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְולנּ חלה

ה' נחלת  הבּ ניםלאוֹ תּה  אוֹ תם הבּ נים. ? ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אוֹ תוֹ  אׁש רי כּ ן ועל ה', לנחלת  אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְמזכּ ים
דּ רכי  אוֹ תם  ללּמ ד אוֹ תם ׁש ּמ זכּ ה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָהאיׁש 

ׁש נּ תבּ אר. כּ מוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

הּבא ּבעֹולם ואׁשרי  הּזה, ּבעֹולם ְְְֵֵֶַַַַָָָָָאׁשרי 

וגו'א ׁש רי  ה)ה גּ בר פ ':(קכז , בראשית  [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

קטו.)וירא  נחלת](דף  הנּ ה ראה, ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְֹבּ א
מעשׂ ה ׁש ל ּפ רוֹ ת ׁש ל  וחלק יר0ה בּ נים, ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָה'
מעץ  הוּ א מלמעלה הוּ א בּ רוּ # ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
לבנים, אדם  בּ ן זוֹ כה מ0ם ׁש הרי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים,

ׁש נּ אמר יד )כּ מוֹ  מה(הושע  נמצא. ּפ רי # מּמ נּ י ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
קכז)?כּ תוּ ב  מלּ א(תהלים אׁש ר הגּ בר אׁש רי ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

אׁש רי  וגוֹ '. יבׁש וּ  ֹלא מהם אׁש ּפ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶאת
יבׁש וּ  ֹלא הבּ א. בּ עוֹ לם ואׁש רי הזּ ה, ֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
הא וֹ יבים מי בּ 0ער, אוֹ יבים את ידבּ ר וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ י
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נ ׁש מהבּ 0ער ׁש כּ אׁש ר הדּ ינים. בּ עלי אלּ וּ  ? ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ עלי  הם כּ ּמ ה ה זּ ה, מהעוֹ לם ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵיוֹ צאת
תכּ נס  ׁש ֹּלא עד לפניה ׁש ּמ זּמ נים ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהדּ ינים
ל ׁש ם, ׁש ּת כּ נס ׁש ער  בּ אוֹ תוֹ  בּ 0ער ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַלּמ קוֹ ם
הזּ ה בּ עוֹ לם מׁש כּ וֹ נוֹ ת ׁש הׁש איר ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
ֹלא זה ועל עוֹ לם . בּ אוֹ תוֹ  יזכּ ה ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִוּ בגללם

בּ 0ער. אוֹ יבים את ידבּ רוּ  כּ י  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֵיבׁש וּ 

מלּ אא ׁש רי אׁש ר  ה)ה גּ בר ח "א:(קכז, [זוהר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

בראשית  כג :)פ' ּפ יו ](דף  ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ כׁש ּפ וֹ תח
החל  בּ ימי נׁש ר נוֹ חת ערבית, ֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ תפלּ ת
נ וֹ ריא"ל  וזה הלּ ילה. ּת פלּ ת בּ כנפיו  ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְלקבּ ל 
ונ וֹ ריא"ל  חס "ד , ׁש ל מ צּ ד אוֹ ריא"ל ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
ׁש נּ אמר דּ וֹ לק, נר ׁש הוּ א גּ בוּ רה, ׁש ל  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִמצּ ד

ז)בּ וֹ  ׁש חרית(דניאל  וּ בתפלּ ת וגוֹ '. דּ ינוּ ר  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְנהר 
בּ זרוֹ עוֹ תיו  ּת פ לּ ה לקבּ ל נוֹ חת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַאריה

כּ נפים ׁש ארבּ ע זה[יש]וּ כנפיו , חיּ ה, לכל ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
לקבּ ל  נוֹ חת ׁש וֹ ר מנחה וּ בתפלּ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִמיכאל.

תפלה] גבריאל .[נ"א : וזה וּ כנפיו, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ קרניו
בּ ׁש ֹלׁש ת הוּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  נ וֹ חת  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְוּ בׁש בּ ת
וזה בּ הם, ׁש לּ וֹ  יחידה ה בּ ת לקבּ ל  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהאבוֹ ת
בּ אוֹ תוֹ  ׁש לּ וֹ . יחידה בּ ת ש' ׁש בּ ת, ׁש ל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶסוֹ ד
ׁש ל  בּ 0ם ׁש נּ קראוּ  העלי וֹ נוֹ ת החיּ וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְזמן

ואוֹ מרים, ּפ וֹ תחים  כד )יי ', שׂ אוּ (תהלים ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌
עוֹ לם. ּפ תחי והנּ שׂ אוּ  ראׁש יכם ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְׁש ערים

היכל בּ אוֹ תוֹ  היכל וֹ ת. ׁש בעה נפּת חים זמן  ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
- ׁש ני  האהבה. היכל - ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן
הרחמים. היכל - ׁש לי ׁש י היּ ראה. ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵהיכל 
בּ אסּפ קלריה הנּ בוּ אה היכל - ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְרביעי 
הנּ ב וּ אה היכל  - חמי ׁש י ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּמ אירה.
היכל  - ׁש 0י  מאירה. ׁש אינּה  ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְבּ אסּפ קלריה
נאמר ועליהם הדּ ין. היכל  - ׁש ביעי ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהצּ דק.
היכל  אֹלהים ׁש י"ת. בּ רא - ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְבּ רא ׁש ית
למּט ה, היכלוֹ ת ׁש בעה הם וכ# ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְׁש ביעי.

לה', הבוּ  ׁש ל  קוֹ ל וֹ ת ׁש בעה  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כנגדּ ם
מׁש וֹ טט ׁש בּ הן אזכּ רוֹ ת עשׂ רה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְוּ ׁש מוֹ נה
עוֹ למ וֹ ת ע שׂ ר  בּ ׁש מוֹ נה הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

סח) אלפי (תהלים  רבּ תים אֹלהים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ רכב
ע וֹ למוֹ ת, רבּ וֹ א ע שׂ ר  ׁש מוֹ נה ׁש הם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִׁש נאן,
להיכלוֹ ת יׁש  ׁש ערים ׁש וֹ מרי  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוכּמ ה
תכּ נס  ֹלא ּת פלּ ה וכל ּת פ לּ וֹ ת, ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ קבּ לים
לפני  ׁש עוֹ מד מי ואין בּ מׁש קל, בּ מדּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

נאמר  ועליו  הּת פלּ ה , קכז)ׁש ער ֹלא (שם ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
בּ -ער אוֹ יבים את ידבּ רוּ  כּ י ׁש היאיבׁש וּ  , ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌

בּ ג הּמ ל#. וזוֹ ׁש ער מצוה, היא ׁש ּת פלּ ה לל ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ֹלא - ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  זה והּת וֹ רה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה,
להעלוֹ ת וצרי # הפסקה. בּ יניהם ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָצרי#

ויראה. בּ אהבה וּ מצוה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּת וֹ רה

מלּ אא ׁש רי  אׁש ר  ה)הגּ בר פ ':(קכז, ח "א  [זוהר  ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌

מההשמטות  השלמה  דף בראשית  ו, (סימן 

לפני ]כד.) ׁש עוֹ מד מי אין אהבי. אברהם  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶזרע
נאמר ועליו ה ּת פ לּ ה, קכז)ׁש ער יב ׁש וּ (שם ֹלא  ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֹ

ׁש ער ׁש ה וּ א בּ 0ער, איבים  את יד בּ רוּ  ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ י 
וזוֹ  מצוה, היא ׁש ּת פלּ ה  בּ גלל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַה ּמ ל#,
ֹלא ה וּ א, בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  זה ותוֹ רה  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה ,
ּת וֹ רה להעל וֹ ת  וצרי # הפסקה, בּ יניהם  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָצרי #
עשׂ ה מצווֹ ת  ׁש כּ ל ואהבה , בּ יראה  ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מצוה
כּ מוֹ  יהו"ה, מ 0ם  ּת לוּ י וֹ ת  תע שׂ ה ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוֹלא 
שס"ה - י "ה עם 0מי זה  ס וֹ ד  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ 
רמ "ח  - ו"ה עם זכרי וזה  תעשׂ ה, ֹלא  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת
וּ ׁש מ וֹ נה מאתים  כּ אן והרי עשׂ ה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִמצווֹ ת
והן  וׁש 0ים , וחמ0ה מא וֹ ת וּ ׁש ֹלׁש  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוארבּ עים,
ׁש בּ קריאת ּת בוֹ ת וארבּ עים  וּ ׁש מ וֹ נה  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָמאתים 
ה', אוֹ ת  ׁש ל ויראה  מאהבה  ונּת נוּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְׁש מע,
ישׂ ראל בּ ע ּמ וֹ  ה בּ וֹ חר ּת ּק נוּ  כּ # ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם 
בּ וֹ  ׁש נּ אמר  בּ אברהם  כּ ל וּ לים והם ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְבּ אהבה,

מא) אהבי .אברהםזרע(ישעיה ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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וגו'א ׁש רי  אׁש ּפ תוֹ  את מלּ א  א ׁש ר הגּ בר ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ה) רות :(קכז, מדרש חדש קח:)[זוהר ](דף

ּפ תח, יוֹ סי קכז)רבּ י הגּ בר(תהלים  אׁש רי ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ּמ תעּס ק  וגוֹ '. מהם אׁש ּפ ת וֹ  את מלּ א ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲאׁש ר 
ֹלא מהוּ  מד בּ ר . הכּ תוּ ב וּ רביּ ה ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ פריּ ה

בּ 0ער אוֹ יבים את ידבּ ר וּ  כּ י  אלּ איב ׁש וּ  ? ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ונפׁש וֹ  הזּ ה העוֹ לם מן יוֹ צא  ׁש האדם  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִבּ זמן
מלאכי  כּ ּמ ה  לּה , הראוּ י  בּ ּמ ק וֹ ם לכּ נס ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָבּ אה
וכ ּמ ה זה, וּ מ צּ ד זה מצּ ד  עוֹ מדים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַחבּ לה
זה. וּ מצּ ד זה מצּ ד ע וֹ מדים ׁש ל וֹ ם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי
ואוֹ מרים ׁש ל וֹ ם מלאכי  לוֹ  מקדּ ימים - ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָזכה
חבּ לה מלאכי - זכה ֹלא בּ וֹ א#. ׁש לוֹ ם  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָלוֹ 

ואוֹ מרים  לוֹ  ג )מקדּ ימים לר ׁש ע (ישעיה  אוֹ י ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
לּ וֹ . יעשׂ ה ידיו גמ וּ ל כּ י ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָרע

בּ ן ה וּ אוּ מי  להנּ יח נתעּס ק ׁש ֹּלא מי ? ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
בּ ן הּמ נּ יח ׁש כּ ל  הזּ ה. בּ עוֹ לםבּ עוֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

אין  ט וֹ בים, וּ מע שׂ ים תוֹ רה וּ מלּמ דוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה

זהוּ  בּ וֹ . ׁש וֹ לטים וגיהנּ ם חבּ לה ◌ֶ◌ִ◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַמלאכי
קכז)ׁש כּ תוּ ב את (תהלים ידבּ רוּ  כּ י  יב ׁש וּ  ֹלא ֶ◌ָ◌ֵ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

בּ -ער ׁש אינםאוֹ יבים ח בּ לה מלאכי אלּ וּ  . ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌
הרי  אדם, יאמר  ׁש ֹּלא  עליו. ל ׁש ֹלט ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְיכוֹ לים
וֹלא עלי , מגנּ ים טוֹ בים וּ מעשׂ ים ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָּת וֹ רתי 
ּפ י  על אף אלּ א וּ רביּ ה. בּ פריּ ה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶאתעּס ק
אינוֹ  טוֹ בים, וּ מעשׂ ים  ּת וֹ רה בּ ידוֹ  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 
ואין  הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל בּ מחצּ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנכנס
מחברנוּ , אחד כּ מוֹ  הבּ א. לעוֹ לם חלק ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵלוֹ 
ׁש ל  ׁש ערים עשׂ ר מ0ֹלׁש ה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הוֹ ציא וּ ה וּ 
רבּ י  ׁש ל  קוֹ ל וֹ  ׁש אלמלא  העוֹ לם, ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאוֹ תוֹ 
הע וֹ למוֹ ת. מ0ני  נטרד היה החסיד, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַיוּ דאי 
וּ מעשׂ ים ּת וֹ רה בּ על אדם ל # אין ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
ה0ל וֹ ם, עליו יהוּ דה, מל# כּ חזק יּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִטוֹ בים

בּ וֹ  לח)וכתוּ ב לבית#(ישעיה צו ה' אמר  כּ ה ְ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌
בּ עוֹ לם א ּת ה מת כּ י תחיה. וֹלא אּת ה מת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִכּ י

הבּ א. בּ ע וֹ לם תחיה וֹלא ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַה זּ ה ,

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים קכחזוהר מזמור | לחודש כז | חמישי ספר 674

יהו�אקכח ירא כּ ל אׁש רי הּמ עלוֹ ת בּ דרכיו:�ׁש יר יגיעבההל� ¦©©£©§¥¨§¥§Ÿ̈©Ÿ¥¦§¨¨§¦©
ל�: וטוֹ ב אׁש רי% תאכל כּ י בית%ג כּ ּפ י% בּ ירכּ תי ּפ ריּ ה כּ גפן אׁש ּת % ©¤¦Ÿ¥©§¤§¨¤§§§¤¤Ÿ¦¨§©§§¥¥¤

לׁש לחנ%: סביב זיתים ׁש תלי כּ  יהו�ד בּ ני% ירא גּ בר יבר� כן כי :�הנּ ה ¨¤¦§¦¥¥¦¨¦§ª§¨¤¦¥¦¥§Ÿ©¨¤§¥§Ÿ̈

למעוברת

ה' ירא  כל  א)אשרי קכח]:(קכח, לפרק תהלים בעת [שימוש אשה על ותלהו כשר  קלף על כתוב
מעוברת. שהיא 

IIתהלים IIשימוש

ּבאה תֹורה ּבדברי  ׁשמדּברים זמן ְְְְְִִֵֶַַָָָָכל
ּבּדר ְך ׁשּכן וכל  ּומתח ּברת ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשכינה 

וגו 'אׁש ּת 2 ּפ ריּ ה  ג)ּכ גפן  [זוהר:(קכח, ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌

וירא  פ ' קטו:)בראשית  ◌ִ◌ַרבּ י ](דף 
אמר בּ דּ ר#. ה וֹ לכים  היוּ  י וֹ סי ור בּ י ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְיהוּ דה
וד בּ ר ּפ י# ּפ תח י וֹ סי, לרבּ י יהוּ דה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
אצל#, נמצאת ה0כינה ׁש הרי ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה ,
בּ אה מדבּ רים, תוֹ רה ׁש בּ דברי זמן ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶׁש בּ כל 
בּ דּ ר #, ׁש כּ ן  וכל וּ מתחבּ רת, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַה0כינה
בּ ני  לפני והוֹ לכת וּ באה מק דּ ימה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶׁש 0כינה
הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ אמוּ נת ׁש זּ וֹ כים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

ואמר, יוֹ סי ר בּ י  כּ גפן (שם)ּפ תח  אׁש ּת 7 ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
זיתים  כּ ׁש תילי בּ ני ! בית! בּ ירכּ תי  ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹּפ ריּ ה

ּפ ריּ ה  כּ גפן אׁש ּת 7 לׁש לחנ !. זמן סביב כּ ל - ָ◌ִ◌ְ◌.◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
יוֹ צאת וֹלא הבּ ית בּ ירכּ תי ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש הא0ה
בּ נים לה וֹ ליד  וּ ראוּ יה צנ וּ עה היא ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהח וּ צה,
אלּ א ננטעת ֹלא גּ פן מה  - כּ גפן ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְכּ ׁש רים.
ֹלא כּ ׁש רה א0ה כּ # אחר, בּ מין וֹלא ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְבּ מינּה 
אין  גּ פן מה אחר ; אי ׁש  עם נטיעוֹ ת ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַתעשׂ ה

מעץ הרכּ בה כּ ׁש רהבּ ּה  א0ה כּ # אף אחר, ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
7כרּה : מה ראה כּ #. כּ ׁש תיליגּ ם בּ ני7 ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌

כּ ל זיתים  נוֹ פלים עליהם אין זּ יתים מה . ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌
קׁש וּ רים וכלּ ם  ה0נה  אף [בסר]ימוֹ ת ּת מיד, ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌

לׁש לחנ#. סביב זיתים כּ ׁש תילי בּ ני # ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָכּ #
אחריו  כּ תוּ ב יראמה גּ בר  יבר# כן כּ י הנּ ה ? ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

גּ בר יבר # כן  כּ י  הנּ ה זּ ה מה כן ה'. הנּ ה ? ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
צרי # אחר(לכתב )היה דּ בר לרבּ וֹ ת אלּ א ! ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ׁש ה0כינה זמן ׁש כּ ל  מּמ נּ ה, זה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ מדנוּ 
- כּ ביכוֹ ל  לּה  כּ ראוּ י בּ מקוֹ מּה  צנוּ עה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
י שׂ ראל  אלּ וּ  זיתים, כּ ׁש תילי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ ני#
- לׁש לחנ# סביב בּ ארץ. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש 0רוּ יים
קר בּ נוֹ ת וּ מקריבים וׁש וֹ תים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ כלים
הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוּ שׂ מחים

בּ גללם. ותחּת וֹ נים עליוֹ נים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מתבּ רכים

ּכְך - מּׁשּלּה אּלא עליה מקּבלת לא ּגפן ְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמה 
ׁשּלא זה  ּבכגֹון ע ֹומדת  י ׂשראל  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָֹא ׁשת

ז ּוגּה ּבן א ֹותֹו א ּלא  עליה ְֶֶֶֶֶַָָָָמקּבלת 

וגו 'הנּ ה  יבר  כן  ד )ּכ י פ ':(קכח, ח"ג  [זוהר ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌

קכ"ה .)נשא  ּפ תח,](דף חזקיּ ה (תהליםר בּ י ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌
ּפ ריּ ה קכח) כּ גפן ֹלאאׁש ּת 7 גּ פן מה וגוֹ '. ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

א ׁש ת כּ # - מ0לּ ּה  אלּ א עליה ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְמקבּ לת
מקבּ לת ׁש ֹּלא  זה, בּ כגוֹ ן עוֹ מדת ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

ה יּ וֹ נה כּ מוֹ  זוּ גּה , בּ ן אוֹ תוֹ  אלּ א (כיונה)עליה ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
בּ ן  אוֹ תוֹ  אלּ א עליה מקבּ לת ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ וֹ 
בית #. בּ יר כּ תי ּפ ריּ ה כּ גפן כּ ן, ועל ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָזוּ גּה .

ּפ ר יּ ה זּ ה ׁש נּ אמרמה כּ מוֹ  כט )? ּפ רה(דברים ַ◌ֶ◌ִֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶֹ◌
ענפים ׁש ּמ וֹ ציאה ּפ וֹ רחת , - ּפ ר יּ ה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹֹראׁש .

ואיפה צד. לחוּ ץ לכל ו ֹלא בית#, בּ ירכּ תי ? ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
בּ ברית לׁש ּק ר תבא ׁש ֹּלא מ0וּ ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַבּ 0וּ ק,

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�ה חיּ י%:�יברכ% ימי כּ ל ׁש לם ירוּ  בּ טוּ ב וּ ראה בניםומצּ יּ וֹ ן וּ ראה §¨¤§§Ÿ̈¦¦§¥§§¨¨¦Ÿ§¥©¤§¥¨¦
ישׂ ראל: על ׁש לוֹ ם ¥¨§¦©¨¤¨§לבני%

אמר, וּ ׁש ֹלמה ב )עלי וֹ נה. העזבת(משלי  ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌
ׁש כחה. אֹלהיה בּ רית ואת נעוּ ריה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַאלּ וּ ף

אֹלהיה בּ רית זּ ה ׁש נּ קראמה מקוֹ ם  אוֹ תוֹ  ? ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ירכּ תי  כּ # בּ גלל  בּ וֹ , התק0רה והיא ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּ רית
על  ּת בא  קללה חזק יּ ה, ר בּ י  אמר  ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵבית#.
להרא וֹ ת אׁש ּת וֹ  את ׁש ּמ ׁש איר  איׁש  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִאוֹ תוֹ 
מאוֹ תם אחד וזה בּ חוּ ץ, ראׁש ּה  שׂ ער וֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִעם

ׁש  וא0ה הבּ ית . ׁש ל  ּמ וֹ ציאהצניעיּ וֹ ת ְ◌ִ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
בּ וֹ , להתּת ּק ן הח וּ צה ראׁש ּה  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִמ7ערוֹ ת
ׁש ֹּלא לבניה וגוֹ רמת ל בּ ית, עני ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֶ◌ֶגּ וֹ רמת
ׁש 0וֹ רה אחר דּ בר וגוֹ רמת בּ דּ וֹ ר, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵיחׁש בוּ 

זה גרם מי ׁש נּ ראהבּ בּ ית. שׂ ער אוֹ תוֹ  ? ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ׁש כּ ן  כּ ל  - כּ # בּ בּ ית וּ מה החוּ צה. ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֵמראׁש ּה 
וּ מ0וּ ם אחרת. חציפוּ ת ׁש כּ ן וכל ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַבּ 0וּ ק,

בית #. בּ יר כּ תי ּפ ריּ ה כּ גפן אׁש ּת # ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶזה,

יהוּ דה,אמר  הא-ה ר בּ י ראׁש  שׂ ער ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌
אחר ל שׂ ער גּ וֹ רם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ת גּ לּ ה,

אוֹ תּה  ולפגּ ם צריכהלהת גּ לּ וֹ ת  כּ # מ0וּ ם . ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
שׂ ערה יירא וּ  ֹלא בּ יתּה  ק וֹ ר וֹ ת ׁש אפלּ וּ  ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִא0ה
ראה, בּ א בּ חוּ ץ. ׁש כּ ן וכל מראׁש ּה , ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ַאחת
כּ # - הכּ ל חמרת הוּ א ה7ער ׁש בּ זּ כר ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
אוֹ תוֹ  גּ וֹ רם פגם כּ ּמ ה וּ ראה  צא לנּ קבה. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַגּ ם
למּט ה, וגוֹ רם למעלה גּ וֹ רם הא0ה: ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְשׂ ער
וגוֹ רם עני , גּ וֹ רם להתקלּ ל, לבעלּה  ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵגּ וֹ רם
חׁש יבוּ ת ׁש ּת ס ּת לּ ק גּ וֹ רם בּ בּ ית , אחר ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָדּ בר
כּ # ועל מחציפוּ תן. יצּ ילנוּ  הרחמן ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִמבּ ניה.
ואם בּ יתּה . בּ זויּ וֹ ת להתכּ ּס וֹ ת  א 0ה  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְצריכה

כּ תוּ ב  מה כּ #, קכח)?ע וֹ שׂ ה בּ ני!(תהלים ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
זיתים  זיתיםכּ ׁש תלי  כּ ׁש תלי  זּ ה מה מה. ? ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌

אוֹ בדים ֹלא בּ ּק יץ  בּ ין  בּ ּס תו בּ ין זה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַזּ ית

על  יתרה חׁש יבוּ ת בּ וֹ  נמצאת  ותמיד ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָעליו,
בחׁש יבוּ ת יעל וּ  בּ ניה כּ # - האילנוֹ ת ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר 
אלּ א ע וֹ ד, ו ֹלא העוֹ לם. בּ ני ׁש אר ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַעל
ׁש לּ מעלה, בּ בּ רכ וֹ ת בּ כּ ל: מתבּ ר # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בּ על ּה 
וּ בבני  בּ בנים  בּ עׁש ר, ׁש לּ מּט ה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַבּ בּ רכוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  גּ בר(שם)בנים. יבר # כן  כּ י  הנּ ה ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌
וּ ראה מ צּ יּ וֹ ן ה' יברכ# וכתוּ ב, ה'. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְירא
בנים וּ ראה חיּ י # ימי  כּ ל ירוּ ׁש לם ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ְבּ טוּ ב

ישׂ ראל. על  ׁש לוֹ ם הקדוש )לבני # הזקן .(ישראל ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מּׁשמֹור - וי ׁשמרְך מּזכֹור, - ה' ְְְְְִִִֶֶָָָיברכְך

וגו 'יברכ2 מצּ יּ וֹ ן  ה)ה' בראשית:(קכח , [זוהר ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ויחי  רמח:)פ ' ואמר,](דף (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ירוּ ׁש לםקכח) בּ טוּ ב וּ ראה מ צּ יּ וֹ ן ה' ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְיברכ #

יוֹ צאים ׁש ּמ ּמ נּ וּ  מצּ יּ וֹ ן, ה' יברכ # ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ '.
כּ ל  כּ וֹ לל והוּ א הגּ ן, את להׁש קוֹ ת ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת
בּ טוּ ב  וּ ראה כּ # ואחר  לּה . ונוֹ תן ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכ וֹ ת

ה ׁש כּ ל להראוֹ ת בּ א וֹ תיר וּ ׁש לים, בּ רכוֹ ת ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
זה כּ מוֹ  וּ נקבה. ו)מזּ כר ה'(במדבר יברכ# ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

- וי ׁש מר # מזּ כר, - ה' יברכ# ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְויׁש מר#.
- וי ׁש מר # מזּ כוֹ ר, - ה' יברכ# ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִמנּ קבה.
ׁש ּמ 0ניהם מ0וּ ם אחד, דּ בר והכּ ל  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִמ0מוֹ ר ,
איׁש  זה, ועל  לע וֹ למוֹ ת. בּ רכוֹ ת ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְיוֹ צאוֹ ת 

אתם. בּ ר# כּ ברכתוֹ  ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲאׁש ר

י ֹוצא ֹות מּׁשם ׁשהרי מּצּיֹון, ה' ְְְֲִִִֵֶֶָָיברכְך
ל ּכל ְַָֹּברכֹות 

מצּ יּ וֹ ן יברכ2 ה)וגו'ה' פ ':(קכח , [זוהר  ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

לו.)]ויקרא  היה(דף אלעזר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י 
יאיר בּ ן ּפ נחס רבּ י את  מצא בּ דּ ר#. ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵהוֹ ל#
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ּפ נחס, ר בּ י אמר חמוֹ ר וֹ . גּ עה בּ א. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה
בּ מ ׁש קל אני (בקול )ודּ אי  החמוֹ ר שׂ מחת ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֲ◌ִ◌

כּ יון  פה. יּמ צאוּ  חד ׁש וֹ ת ׁש ּפ נים ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶר וֹ אה
רבּ י  את ראה ההר, ענפי  מאחר  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶׁש יּ צא 

מׁש קל ודּ אי  אמר, בּ א. ׁש היה (קול )אלעזר ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
אליו  אלעזר ר בּ י  ירד  נׁש לם. ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַה7מחה
האחת הדּ ר# צוּ רת אם לוֹ , אמר לוֹ . ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְונׁש ק
קח ֹלא , ואם כּ אחד. ונתחבּ ר  נל# ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵאלי#,
אני  ׁש כּ נגדּ # ודּ י  ל וֹ , אמר  ול #. דּ רכּ # ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶאת
אחרי# אל# אוֹ ת#, ׁש ּמ צאתי כּ יון ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵהוֹ ל#,

כּ אחד . ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתח בּ ר 

ואמר ,ּפ תח ּפ נחס קכח)ר בּ י יברכ7(תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
בּ טוּ ב וּ ראה מצּ יּ וֹ ן ה'ה' יברכ# וגוֹ '. ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌
מצּ יּ וֹ ן  הּט עם מה ׁש הרי מצּ יּ וֹ ן, מ 0וּ ם ? ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

להׁש ּת ּת ף בּ רכ וֹ ת יוֹ צאוֹ ת .(להמצא)מ0ם ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ ב, הבּ רכה זהוּ  את  ה' צוּ ה  ׁש ם כּ י  ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
העוֹ לם  עד ה'חיּ ים יברכ# כּ #, וּ מ0וּ ם . ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌

ל כּ למצּ יּ וֹ ן , בּ רכ וֹ ת יוֹ צאוֹ ת מ-ם .ׁש הרי ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֹ
ציּ וֹ ן  ׁש בּ גלל  ירוּ ׁש לים, בּ ט וּ ב ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ראה
התמלּ א ׁש צּ יּ וֹ ן ׁש כּ יון מתבּ רכת. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים
ונמצאים מתבּ רכת, יר וּ ׁש לים אז  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ברכוֹ ת,
כּ ל  מתבּ רכת, וּ כׁש יּ ר וּ ׁש לים רחמים. ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָבּ ּה 

חיּ  ימי כּ ל מתבּ ר#. תראההעם ׁש ֹּלא  י#, ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌
וּ ראה - זה  ועל  לאבי#. כּ מוֹ  בּ ימי # ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶקׁש ת

חיּ י#. ימי  כּ ל ירוּ ׁש לם בנים בּ טוּ ב וּ ראה ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
-לבני7 אז קדוֹ ׁש ים. חסידים, חטא, יראי  , ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌

על  ׁש לוֹ ם  זּ ה מה ישׂ ראל. על ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש לוֹ ם
ראׁש י שׂ ראל  על ׁש לוֹ ם ׁש אוֹ מר : כּ מי אלּ א ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֹ

על  ׁש לוֹ ם כּ # כּ ל. יחסר ׁש ֹּלא ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #,
בעוֹ לם. יּמ צאוּ  ׁש צּ דּ יקים בּ זמן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל,
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מנּ עוּ ריאקכט צררוּ ני רבּ ת הּמ עלוֹ ת ישׂ ראל:ׁש יר נא צררוּ ניביאמר רבּ ת ¦©©£©©§¨¦¦§©Ÿ©¨¦§¨¥©©§¨¦
לי: יכלוּ  ֹלא גּ ם האריכוּ ג מנּ עוּ רי חרׁש ים חרׁש וּ  גּ בּ י (למענותם)על ¦§¨©¨§¦©©¦¨§Ÿ§¦¤¡¦

רׁש עים:�יהו�ד למעניתם: עבוֹ ת קצּ ץ שׂ נאיהצדּ יק כּ ל אחוֹ ר ויּס גוּ  יבׁש וּ  §©£¦¨§Ÿ̈©¦¦¥£§¨¦¥Ÿ§¦Ÿ¨ŸŸ§¥

יבׁש :וציּ וֹ ן: ׁש לף ׁש קּ דמת גּ גּ וֹ ת כּ חציר מעּמ ר:זיהיוּ  וחצנוֹ  קוֹ צר כּפ וֹ  מלּ א ׁש ֹּלא ¦¦§©£¦©¤©§©¨©¨¥¤¦¥©¥§¦§§©¥

יהו�ח בּ רכּ ת העברים אמרוּ  יהו��וֹלא ׁש ם בּ  אתכם בּ רכנוּ  :�אליכם §¨§¨Ÿ§¦¦§©§Ÿ̈£¥¤¥©§¤§¤§¥§Ÿ̈

מצוה לדבר

מנעורי  צררוני  א)רבת קכט]:(קכט, לפרק תהלים מצוה .[שימוש לדבר  יום בכל לאמרו  טוב

IIתהלים IIשימוש

השכינה גם  בגלות הם שישראל זמן בכל 
בגלות עמהם

לירבּ ת  יכל וּ  ֹלא גּ ם מנּ עוּ רי ב)צרר וּ ני :(קכט, ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌

קכ :)[ח "א  תורה ](דף  יהודהזוהר  רבי פתח .
סג)ואמר פניו(ישעי ' ומלאך צר לו צרתם בכל

של צרתם בכל  וראה בוא  וגו', הושיעם
לא כתוב צרות להם נזדמן כאשר ישראל
עמהם שהקב"ה לפי בוא "ו, וקרי באל"ף
עליון מקום על מרמז באל"ף לא בצרה,

וצער,קסג יותר  רוגז  ההוא במקום שאין אע"ג ,
באל "ף  לא ישראל, צרת למעלה  שמה מגיע

שכתוב אנחנו כמו ולא עשנו כתוב הוא  ,
בוא"ו, וקרי הושיעם באל "ף פניו ,ומלאך

אומר  ואתה צרה באותה עמהם הוא והלא

אלאקסדהושיעם כתוב לא מושיעם אבל
שהוא במה לזה מקודם הושיעם הושיעם,
וראה ובוא צרה , באותה עמהם לסבול נזדמן
השכינה  גם בגלות הם  שישראל זמן שבכל

בגלות  בהכתובעמהם כן ביארו והרי ל), (דברים

דבר  וגו '. ורחמך שבותך את אלהיך ה' וש "ב
שהיא השכינה זו הושיעם, פניו ומלאך אחר,
עמהם, שהשכינה ולבעבור בגלות, עמהם 
מן ולהוציאם להם להטיב אותם  זוכר הקב"ה

ו)שנאמרקסההגלות בריתי,(שמות את ואזכר
כך ואחר ישראל בתחלה, בני צעקת הנה ועתה

אלי  העולםבאה בכל להכריז הקב"ה  ועתיד ...
לאמר קול סג)ולהשמיע עמי (ישעי ' אך ויאמר

להם  ויהי  ישקרו לא בנים  למושיע.המה

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

לנוקסג. שאין גבוה  מקום  על מורה  באל "ף לא כי פי'
והיינו לאל "ף , כמו  המכיון מפרשים ויש  שם, השגה
בהפסוק כמו זה והרי הכל , ראשית עד נוגע  שהענין
מן לשר ואל  אנחנו לאל"ף לומר  רצה אנחנו , ולא
שכל כידוע תחלה במחשבה  מעשה סוף כי השרים,
שיקבלו ישראל  בשביל  היה  הזה  עולם  בריאת עיקר
למקום : בנים נקראים זה  ובעבור  התורה ,

השכינהקסד . היינו  פניו דמלאך ליה קשיא
תושיע , איך  בגלות ישראל  עם שהיא וכיון הקדושה ,
ומתרץ לאחרים, שכן וכל עצמו מתיר חבוש  אין הלא

מקודם שהושיעם  משמעותו  עבר  בלשון שהושיעם 
ישראל , עם להגלות הסכים  פניו  שמלאך במה ומכבר 
עמהם : תגאל  והיא בגלות עליהם מגינה והשכינה

פניו.קסה עלמלאך מוסב  הושיעם אין זה  פירוש  לפי
היינו הקב"ה על  שמוסב  אלא השכינה  שהיא
השכינה לבעבור  כי דמטרוניתא, בעלה התפארת 
את  הקב"ה יזכור  משכן בתורת בישראל  שורה  שהיא
יחד  הגלות מן ולהוציאם בגלות להטיבם ישראל  עמו
של פניו שמלאך הוא הכתוב  ומשמעות  השכינה , עם

הגאולה : של הישועה  סבת  הוא הקב"ה
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יהו�אקל קראתי% מּמ עמקּ ים הּמ עלוֹ ת בקוֹ ליב:�ׁש יר ׁש מעה אדני ¦©©£¦©£©¦§¨¦§Ÿ̈£Ÿ¨¦§¨§¦

בספינה לעבור רוצה  אם 

ממעמקים המעלות  א)שיר קל]:(קל, לפרק תהלים לעבור [שימוש ותרצה בעיר סובבים שומרים אם
ישמרו . ולא תרדמה  עליהם ונופלת העולם רוחות בד' אותו  לחוש  יראוך  ולא  לפניהם

IIתהלים IIשימוש

הּמל ְך לפני  ּתפּלת ֹו ׁשּמת ּפּלל  מי  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכל
ּולהתּפּלל ּבּקׁשתֹו לב ּקׁש צרי ְך ְְְִִֵֵַַַַָָָָה ּקדֹוׁש

הּלבמעמ ק ֵֵֶַֹ

וגו'ׁש יר מּמ עמ ּק ים א)הּמ עלוֹ ת [זוהר:(קל , ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌

המן  פ' ס "ג :)שמות נתן ](דף ה' כּ י  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְראוּ 
ה0בּ ת טז)לכם ּפ תח,(שמות חזקיּ ה  רבּ י  . ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

קל ) קראתי!(תהלים מּמ עמּק ים הּמ עלוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִׁש יר
מי ה' פר ׁש  ו ֹלא סתם הּמ עלוֹ ת, ׁש יר  .ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

לוֹ מר ׁש עתידים הּמ עלוֹ ת ׁש יר  אלּ א ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲאמרוֹ .
להאמר הזּ ה ה0יר  ׁש עתיד  העוֹ לם, בּ ני  ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָכּ ל

ע וֹ לם. לד וֹ ר וֹ ת מּמ עמּק ים אוֹ תוֹ  וּ מהוּ  ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌
ׁש ּמ תּפ לּ ל קראתי! מי  כּ ל  ׁש נינוּ , כּ # ? ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לבּק ׁש  צרי # הּק דוֹ ׁש , הּמ ל# לפני  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ תוֹ 
ׁש יּ ּמ צא כּ די  הלּ ב מעמק וּ להתּפ לּ ל  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק ׁש תוֹ 
לב  ויכוּ ן הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  עם ׁש לם ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִלבּ וֹ 
בּ כל  כּ תוּ ב והרי  כּ #, אמר  דּ וד והאם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְורצ וֹ ן.

מס ּפ יק  זה וּ פסוּ ק דּ רׁש ּת י #, צּ רי#לבּ י מה ? ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌
אדםמּמ עמּק ים כּ ל ׁש נינוּ , כּ # אלּ א  ? ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌

לכוּ ן  צרי# הּמ ל#, לפני  בּ ּק ׁש תוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ בּק ׁש 
העּק רים(לבו)דּ עּת וֹ  כּ ל ׁש ל מעּק ר  וּ רצ וֹ נוֹ  ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌

הבּ אר  מעמק בּ רכ וֹ ת הכל )למׁש # כּ די (של , ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌
וּ מהוּ  הכּ ל, ׁש ל מהּמ עין בּ רכוֹ ת ?ׁש יּ ׁש ּפ יע ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌

מ ּמ נּ וּ  ונמצא מּמ נּ וּ  ׁש יּ וֹ צא מק וֹ ם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָאוֹ תוֹ 
ׁש כּ תוּ ב נהר , ב )אוֹ תוֹ  יצא(בראשית ונהר  ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵֹ◌

וכתוּ ב מו)מעדן, י שׂ ּמ ח וּ (תהלים ּפ לגיו נהר ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌
עמק  מּמ עמּק ים . נקרא וזה אֹלהים . ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ִעיר
יוֹ צאים ׁש ּמ עינוֹ ת הבּ אר עמק  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹֹ◌ַהכּ ל,

הראׁש ית וזוֹ הי הכּ ל, את לבר # ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוׁש וֹ פעים
רבּ י  אמר  למּט ה. מּמ עלה  בּ רכוֹ ת ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִלמׁש #
הנּ סּת רים, ׁש ל  נסּת ר כּ ׁש הע ּת יק, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחזקיּ ה,
את מׁש רה לעוֹ למוֹ ת, בּ רכוֹ ת לזּמ ן ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶר וֹ צה
הזּ ה, העליוֹ ן  בּ עמק הכּ ל את וּ מכליל ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַהכּ ל,

בּ אר ונׁש ּפ ע ׁש וֹ אב  ׁש נּ חלים(נהר )וּ מכּ אן ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
נׁש קים וכלּ ם מּמ נּ וּ , נׁש ּפ עים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַוּ מעינוֹ ת 

לכוּ ן מּמ נּ וּ . צרי! ּת פלּ ת וֹ , ׁש ּמ ת ּפ לּ ל וּ מי ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש ל עמק מאוֹ תוֹ  בּ רכ וֹ ת למׁש ! וּ רצ וֹ נוֹ  ◌ֶ◌ֶֹ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִל בּ וֹ 

רצוֹ נוֹ  ויעשׂ ה ּת פלּ ת וֹ  ׁש ּת תקבּ ל כּ די  .הכּ ל ַ◌ְֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

ה'ׁש יר  קראתי  מ ּמ עמּק ים  (קל ,הּמ עלוֹ ת ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מות :א) אחרי פ ' ח "ג  ס"ט:)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף 
ּפ תח, קל )יהוּ דה הּמ עלוֹ ת (תהלים  ׁש יר  ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

ה' קראתי! בּ ׁש עהמּמ עמּק ים ׁש נינוּ , . ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
רצה הע וֹ לם, את הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ רא
לפניו : אמרה בּ ּת וֹ רה. נמל# אדם. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִלברא

הזּ ה האדם לברא ה וּ א?ּת רצה עתיד  ! ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
לפני#. להרגּ יז הוּ א ועתיד לפני # ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַלחטא
ֹלא העוֹ לם הרי  כמעשׂ יו, לוֹ  ּת עשׂ ה ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִאם
האי ׁש . אוֹ תוֹ  ׁש כּ ן כּ ל לפני #, לעמד ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ַיוּ כל

נקראתי לחנּ ם וכי  לּה : לד )אמר  אל (שמות ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌
אּפ ים אר # וח נּ וּ ן ׁש בּ רארחוּ ם וטרם ? ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

בּ רא העוֹ לם, את הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ר וֹ צה אני ל ּת ׁש וּ בה: ל ּה  אמר ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְתׁש וּ בה.
ׁש כּ ׁש יּ ׁש וּ בוּ  מנת על בּ עוֹ לם, אדם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִלברא
את לעזּ ב עתידה ׁש ּת היי מחטאיהם, ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָל#
וׁש עה ׁש עה וּ בכל  עליהם. וּ לכּפ ר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲחטאיהם

IIתהלים IIזוהר 
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ּת חנוּ ני: לקוֹ ל ק$בוֹ ת אזני% יעמד:ג ּת היינה מי אדני יּה  ּת ׁש מר עוֹ נוֹ ת כּ יד אם ¦§¤¨¨§¤©ª§©£¨¦£¦§¨¨£Ÿ¨¦©£Ÿ¦
ּת וּ רא: למען הּס ליחה יהו�העּמ % הוֹ חלּת י:�קוּ יתי ולדברוֹ  נפׁש י קוּ תה ¦§©§¦¨§©©¦¨¥¦¦¦§Ÿ̈¦§¨©§¦§¦§¨¨§¦

לבּ קר:ו ׁש מרים לבּ קר מ$מרים לאדני יהו�זנפׁש י אל ישׂ ראל כּ י�יחל ©§¦©Ÿ¨¦Ÿ§¦©Ÿ¤Ÿ§¦©Ÿ¤©¥¦§¨¥¤§Ÿ̈¦

יהו� פדוּ ת:�עם עּמ וֹ  והרבּ ה עוֹ נתיו:חהחסד מכּ ל ישׂ ראל את יפדּ ה והוּ א ¦§Ÿ̈©¤¤§©§¥¦§§¦§¤¤¦§¨¥¦Ÿ£Ÿ¨

וּ כׁש אנׁש ים לאנׁש ים, זמינה ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּת ׁש וּ בה
ׁש בה הזּ וֹ  הּת ׁש וּ בה מחטאיהם, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָׁש בים 
הכּ ל , על מכּפ ר והוּ א הוּ א, בּ רוּ # ֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק ד וֹ ׁש 
ואדם מתבּ 7מים, וכלּ ם נכנעים , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְוהדּ ינים

מחטאוֹ . ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנטהר 

מחטאוֹ מתי  אדם ׁש נּ כנס נטהר  בּ ׁש עה ? ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אמר, יצחק  רבּ י כּ ראוּ י . הזּ וֹ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַלּת ׁש וּ בה
ּת פלּ ה וּ מת ּפ לּ ל העליוֹ ן  הּמ ל# לפני ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש 0ב
קראתי# מּמ עמּק ים ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הלּ ב . ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵמעמק

אמר , אבּ א רבּ י  ה'ה'. קראתי! ,מּמ עמּק ים ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
הבּ אר, עמק והוּ א למעלה, הוּ א גּ נוּ ז ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָמקוֹ ם
עבר, לכל  וּ מעינוֹ ת נחלים יוֹ צאים ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִוּ מזּ ה
וּ מי  תׁש וּ בה. נקרא העמקים עמק ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶֹ◌ְואוֹ תוֹ 
מהעמק  מחטאיו, וּ להּט הר לׁש וּ ב ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ צה
זהוּ  הוּ א. בּ רוּ # לּק דוֹ ׁש  לקרא צרי# הוּ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ ה

ה'. קראתי# מּמ עמּק ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

יעמד אם מי אדני י ּה  ּת ׁש מר ג)עונ וֹ ת :(קל , ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ

בלק פ' במדבר קפ"ה :)[זוהר ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי ](דף
הזּ ה, מהע וֹ לם יוֹ צא וֹ ת  אדם בּ ני  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְכּ ׁש רוּ חוֹ ת
לפניהם, ׁש ע וֹ מדים מקטרגים הם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַכּ ּמ ה
כּ פי  לרע, הן לטוֹ ב הן יוֹ צאים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוהכּ רוּ זים
דינים בּ כּמ ה ׁש 0נינוּ , מהדּ ין. 0יּ וֹ צא  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַמה 
בּ ין  בּ חיּ יו בּ ין הזּ ה, בּ עוֹ לם האדם  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִנדּ וֹ ן
בּ דין, הם דּ בריו כּ ל  ׁש הרי כּ #, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַאחר
בּ רחמנוּ ת ּת מיד  הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 

ר וֹ  וֹלא הכּ ל, על  אדםורחמיו בּ ני לד וּ ן צה ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
דּ וד , אמר ׁש כּ # מעשׂ יהם. קל )כּ פי  (תהלים ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

יעמד מי  אדני יּה  ּת ׁש מר  עונ וֹ ת יׁש אם כּ אן . ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌
י ּה , ּת ׁש מר עונוֹ ת אם ׁש אמר כּ יון ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת כּ ל ,

ה' רחמים(אדני)ל ּמ ה דּ רגוֹ ת ׁש ֹלׁש  אלּ א, ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
אם י ּה , ּת ׁש מר עונוֹ ת אם  דּ וד . כּ אן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִהזכּ יר
לאבּ א למעלה  ׁש עוֹ לים עד העונוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַר בּ ים

ה ' הרי ואם(אדני)ואּמ א, רחמים. ׁש הוּ א , ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌
יתעוֹ רר רחמים, ׁש הוּ א גּ ב על אף  זה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵׁש ם
דּ רגּ ה - בדין נסּת מוּ  הדּ רגוֹ ת וכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ דין
הרפוּ א וֹ ת ׁש כּ ל אליה , לחזּ ר יׁש  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַאחת

היא וּ מי עלינוּ . ּת חוּ ס היא מּמ נּ ה, ?יוֹ צא וֹ ת  ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
ל#. יר ּפ א מ"י בּ ו דּ אי. ּת עמד מ"י (כמומי. ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ב ) (איכה ירפאשנאמר מי שברך כים גדול כי 
ה ' יּה  ולכן הלּ לוּ (אדני)לך) ה0מוֹ ת אם . ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

דּ רכי  ׁש כּ ל יעמד, מ"י  מאּת נוּ , ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיסּת ּת מוּ 
מּמ נּ ה. ּפ תוּ חים ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּת ׁש וּ בה

א ֹותם אקּבל  אני  י ׁשּוב ּו ְֲֲִִֵַָָואם 

ּת וּ ראּכ י למען הּס ליחה ד)עּמ 2 ח "ג:(קל, [זוהר  ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

אמור  ק"א .)פ ' בּ ראׁש ](דף  א בּ א רבּ י  ֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
וחזר קוֹ נוֹ , לפני בּ דּ ין ועמד אדם , נברא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה 0נה 
אמר הוּ א , בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  א וֹ תוֹ  וקבּ ל ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה,
לדוֹ רי לבני; סימן ּת היה  א ּת ה  אדם , ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָל וֹ ,
יׁש וּ בוּ , ואם בּ דּ ין, יעמד וּ  ה יּ וֹ ם ׁש בּ זה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶדּ וֹ רוֹ ת ,
ואתקיים ה דּ ין , מכּ ּס א ואק וּ ם א וֹ תם , אק בּ ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲאני
אמר ודוד עליהם. וארחם הרחמים , כּ ּס א ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַעל
זה ועל ּת חנ וּ ני, קוֹ לי את ה' יׁש מע כּ י ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאהבּת י
כּ י וּ כתיב ּת וּ רא , למען  הּס ליחה עּמ ; כּ י ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְכּ תיב

אוֹ ר. נראה בּ אוֹ ר; ח יּ ים מקוֹ ר ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִעּמ ;

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקלא לדוד הּמ עלוֹ ת עינ�ׁש יר רמוּ  וֹלא לבּ י גבּה  וֹלאֹלא י ¦©©£§¨¦§Ÿ̈¨©¦¦§¨¥©§
מּמ נּ י: וּ בנפלאוֹ ת בּ גדלוֹ ת נפׁש יבהלּ כּת י ודוֹ ממּת י ׁש וּ יתי ֹלא אם ¦©§¦¦§Ÿ§¦§¨¦¤¦¦¦¦¦§©§¦©§¦

נפׁש י: עלי כּ גּ מל אּמ וֹ  עלי יהו�ג כּ גמל אל ישׂ ראל ועד�יחל מעּת ה §¨ª£¥¦©¨ª¨©©§¦©¥¦§¨¥¤§Ÿ̈¥©¨§©
¨עוֹ לם:

לגאווה

לבי  גבה לא  א)ה' קלא ]:(קלא, לפרק  תהלים המדה[שימוש אל לבא מדאי יותר שמתגאה למי
ג"פ. יום בכל לאמרו המזמור בזה  רגיל יהיה  הישרה , האמצעית

IIתהלים IIשימוש

מל ְך ׁשהיה מּׁשּום זה את אמר הּמלְך ִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּדוד
העליֹונים ה ּמלכים ּכל  על וׁשֹולט ְְְְִִֵֶֶַַָָָעליֹון

רּבֹונֹו לפני לּבֹו ׁשפל ותמיד  ְְְִִִִִִֵַַַָָוהּׁשּליטים 

וגוֹ 'ה' עיני  רמוּ  ו ֹלא לּב י גבּה  א)ֹלא :(קלא, ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

משפטים פ ' ח "ב ע"ב)][זוהר ק"א  ◌ַ◌ָּפ תח(דף 
ואמר, זקן קלא)אוֹ תוֹ  לבּ י (תהלים גבּה  ֹלא ה' ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌

זה את אמר הּמ ל# דּ וד  וגוֹ '. עיני רמוּ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְוֹלא
כּ ל  על וׁש וֹ לט עלי וֹ ן מל # ׁש היה ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
ׁש יּ ׁש  וה0לּ יטים העלי וֹ נים  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהּמ לכים
לבּ וֹ  על עלה וֹלא מערב, ועד ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמּמ זרח
לפני  לבּ וֹ  ׁש פל ותמיד הדּ ר#, מן ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלסטוֹ ת
מתגּ בּ ר היה בּ ּת וֹ רה, עוֹ סק וּ כׁש היה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִר בּ וֹ נוֹ ,
מּפ חד  לארץ  מנמכ וֹ ת ּת מיד ועיניו ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ אריה,
היתה ֹלא העם, בּ ין הוֹ ל # וּ כׁש היה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִר בּ וֹ נוֹ ,

כּ תוּ ב זה ועל כּ לל. הרוּ ח גּ ּס וּ ת (תהליםבּ וֹ  ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
אף קלא) לבּ י, גבּה  ֹלא וגוֹ '. ל בּ י גב ּה  ֹלא ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָה'

מלכי  ׁש אר  כּ ל  על  ׁש לּ יט מל# ׁש אני גּ ב  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַעל
עוֹ מד  ׁש אני בּ זמן עיני, רמוּ  וֹלא ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.
בּ גדלוֹ ת הלּ כ ּת י וֹלא בּ ּת וֹ רה. ועוֹ סק  ֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְלפני #
בּ ין  הוֹ ל # ׁש אני  בּ ׁש עה  מּמ נּ י , ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ בנפלאוֹ ת

בּ ני  ׁש אר - כּ # אמר הּמ ל# דּ וד  ואם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעם.
ואני  וכּמ ה. כּ ּמ ה אחת על אניהעוֹ לם כּ ּמ ה ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌

הּמ ל! לפני נמוּ כה עין עם לב ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְׁש פל 
ׁש ל הּק ד וֹ ׁש , קד וֹ ׁש ים ׁש בּ דברים  לי  וחבל ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

נוֹ פלוֹ ת ודמע וֹ תיו בּ כה לבּ י . ירוּ ם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
זקנוֹ . ◌ָ◌ְ◌ַעל

וגוֹ 'ה' עיני  רמוּ  ו ֹלא לּב י גבּה  א)ֹלא :(קלא, ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌

פנחס פ' ח"ג  רל"ב:)[זוהר  ּפ תח](דף  הוּ א ◌ַ◌ָ◌ַאף
קלא)ואמר , רמוּ (תהלים  וֹלא ל בּ י גב ּה  ֹלא ה' ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ׁש היהעיני בּ ׁש עה  דּ וד אמר זה ּפ סוּ ק וגוֹ '. ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
הנּ הר , שׂ פת על אומר )הוֹ ל # ׁש ל (והיה רבּ וֹ נוֹ  ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

וׁש בּ ח ׁש הוֹ דה אדם בּ ן היה כּ לוּ ם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ לם,
כּ מוֹ ני  צפר דּ ע,?לאדוֹ נוֹ  ל וֹ  הז דּ ּמ נה ! ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌

ע שׂ יתי  ׁש אני תת גּ אה, ֹלא דּ וד, לוֹ : ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאמרה
קוֹ ני , דּ בר על גוּ פי  ׁש ּמ סרּת י מּמ #, ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵיוֹ תר

ז)ׁש נּ אמר  צפרדּ עים,(שמות היאר וׁש רץ ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
מ ׁש בּ חת ׁש אני  ועוֹ ד , ּפ ר ׁש וּ ה וּ . ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַוהרי 
בּ אוֹ תּה  הפסקה. בּ לי וי וֹ ם לילה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוּ מזּמ רת

דּ וד, אמר  רמוּ ׁש עה וֹלא ל בּ י  גב ּה  ֹלא ה' ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
לבּ י. גב ּה  ֹלא ה ' ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵעיני.

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר קלב מזמור | לחודש  כז  | חמישי 681ספר

יהו�אקלב זכוֹ ר הּמ עלוֹ ת ענּ וֹ תוֹ :�ׁש יר כּ ל את נׁש בּ עבלדוד אׁש ר ¦©©£§§Ÿ̈§¨¦¥¨ª£¤¦§©
יעקב:�ליהו� לאביר אעלהג נדר אם בּ יתי בּ אהל אבא אם ©Ÿ̈¨©©£¦©£Ÿ¦¨Ÿ§Ÿ¤¥¦¦¤¡¤

יצוּ עי: ערשׂ  ּת נוּ מה:ד על לעפעּפ י לעיני ׁש נת אּת ן מקוֹ םהאם אמצא עד ©¤¤§¨¦¤¥§©§¥¨§©§©©§¨©¤§¨¨

יעקב:�ליהו� לאביר בּ שׂ דיומׁש כּ נוֹ ת מצאנוּ ה באפרתה ׁש מענוּ ה הנּ ה ©Ÿ̈¦§¨©£¦©£Ÿ¦¥§©£¨§¤§¨¨§¨¨¦§¥

בשבועה לפרוץ

לדוד ה' א)זכור קלב]:(קלב , לפרק תהלים רגיל[שימוש יהי  שבועתו. לקיים בשבועה שפרוץ  למי 
יום. בכל לאמרו 

IIתהלים IIשימוש

ׁש הן נ ׁשימֹות חּייםּׁשּׁשים ל ְִִִִֵֶַ

ּת נ וּ מה אם לעפעּפ י  לעיני ׁש נת (קלב ,אּת ן  ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ויגש:ד ) פ' ח "א  רז .)[זוהר בּ א](דף  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵבּ ינתים
ודּ אי  אמר , אוֹ תם, ׁש ראה כּ יון אלעזר. ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י

עסק ּת ם בּ ּמ ה להם, אמר  כּ אן. ?ׁש ה0כינה ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ודּ אי  אמר, הּמ עשׂ ה. כּ ל את לוֹ  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָאמרוּ 
הנּ ׁש ימוֹ ת, ׁש 0ים אוֹ תם אבל אמר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש יּ פה 
בּ ין  חיּ ים , ׁש ל הן נׁש ימוֹ ת ׁש 00ים ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַודּ אי
יׁש  והלאה מכּ אן למּט ה. בּ ין ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
מצּ ד  כּ לּ ן  ׁש הן אחר וֹ ת  נׁש ימ וֹ ת ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִׁש 0ים
ונקרא וֹ ת עליהן , הּמ ות ודר גּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּמ ות ,
דּ וד  כּ # וּ מ0וּ ם הּמ ות. טעם וכ לּ ן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַּת ר דּ מה,
ׁש 0ים לאוֹ תם נד בּ ק היה הוּ א ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
יׁש ן  ֹלא והלאה וּ מ0ם חיּ ים, ׁש ל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהנּ ׁש ימוֹ ת

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קלב )כּ לל. ׁש נת (תהלים אּת ן  אם ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ּת נוּ מה. לעפע ּפ י  אמר,לעיני  יפה כּ ן  ועל ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

וֹלא החי, ׁש ל בּ צּ ד  חי , דּ וד ׁש יּ קוּ ם ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די 
בּת וֹ רה וה ׁש ּת דּ לוּ  יׁש בוּ  כּ לּ ם  הּמ ות. ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ צד

יחד . ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהתח בּ ר וּ 

הרּבה ׂשכר לְך ויּתנּו הרּבה ּתֹורה ְְְְְְִֵֵַַָָָֹלמד

וגו 'ּת נוּ מה  לה' מקוֹ ם אמצא ה)עד :(קלב, ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌9◌9◌9◌

תנינא ספרא  חדש קי"ז.)][זוהר ◌ַ◌ָּפ תח(דף 

ס גּ וֹ לּת א. הוֹ ל# ׁש וֹ פר  מּק ף זרקא  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְואמר ,

למעלה. אוֹ תן וזרק אבנים ׁש ֹלׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָנטל
ואמר אחת, אבן נעשׂ וּ  אוֹ תן, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כׁש זּ רק
האבן  את אליכם קבּ לוּ  היׁש יבה: ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְלראׁש י
מי  בּ כם ואין בּ גּ ל וּ ת, ה0כינה ׁש הרי  ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַהזּ וֹ ,
עוֹ ד , וֹלא לבעלּה , לר צּ וֹ תּה  אליה ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעוֹ רר
חברים ׁש הם מדרׁש וֹ ת, בּ עלי  כּ ּמ ה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
בּ ּת וֹ רה ולילה יוֹ ם בּ כל צוֹ וחים  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶאצלכם,
כּ מ וֹ  בּ ּה  וצוֹ וחים קׁש י וֹ ת, בּ כּמ ה ּפ ה ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌3◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶׁש בּ על 
ׁש הגּ יה נּ ם כּ מוֹ  הב , הב  ׁש אוֹ מרים ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְכלבים

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הב. הב ל )צוֹ וח לעלּק ה(משלי  ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌3◌ָ◌
בּ עוֹ לם עׁש ר לנוּ  הב הב. הב בנוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְׁש ּת י
כּ מ וֹ  הבּ א. בּ ע וֹ לם ע ׁש ר  לנוּ  הב ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה,

שׂ כרׁש בּ ארוּ ה, ל ! וי ּת נוּ  הרבּ ה, ּת וֹ רה למד ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש יּ ׁש ּת דּ  מי ואין להעלוֹ ת הרבּ ה. בּ ּת וֹ רה  ל ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌

עם  אוֹ ת ּה  וּ ליחד  מהגּ ל וּ ת ה-כינה ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָבּ ּה 
וּ סתוּ מי בּ על ּה  עינים אטוּ מי ׁש הם מ0וּ ם , ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

לילה, בּ כל קוֹ ל  י וֹ צא זה וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵלב.
עדן, לגן הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ וֹ רד 
הּק וֹ ל  ואוֹ תוֹ  לפניו , ה נּ ׁש מוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְכּ ׁש עוֹ ל וֹ ת

כּ כּ תוּ ב ּפ סוּ ק מ)אוֹ מר קרא,(ישעיה אמר  קוֹ ל ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌
כּ די  בּ ּת וֹ רה ׁש יּ ׁש ּת דּ לוּ  להם ואמר ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ֵל#
כּ מ וֹ  הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עם ה0כינה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלחבּ ר

IIתהלים IIזוהר 
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רגליו:זיער: להדם נׁש ּת חוה למׁש כּ נוֹ תיו יהו�חנבוֹ אה למנוּ חת%�קוּ מה ¨©¨¨§¦§§¨¦§©£¤©£Ÿ©§¨¨§Ÿ̈¦§¨¤

ׁש אמר קלב )ׁש דּ וד ׁש נת (תהלים אּת ן אם ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
מקוֹ ם  אמצא עד ּת נוּ מה לעפע ּפ י  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְלעיני

אתלה' לח בּ ר  בּ ּת וֹ רה מׁש ּת דּ ל  היה והוּ א . ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌
בּ ּה  ׁש נּ אמר  א)האם, ּת וֹ רת(משלי ּת ּט ׁש  ואל ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌

ׁש ל  מצּ ד ה0כינה ׁש הרי בּ עלּה . עם  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִאּמ #,
חסדים. גּ מילוּ ת נקראת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַהחסד

י ׁשּנה ה ּמלְך את ׁשּמזמין ׁשּמי  למדנּו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָמּכאן
לּמלך  ׂשמחה לתת ּכדי  מעׂשיו  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאת

למנוּ חת ק וּ מה ח)ה' פ ':(קלב, ח "א  [זוהר ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

קמח.)ויצא  יוֹ ׁש ב ](דף  היה יצחק ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
איׁש  עבר אפיקוּ תא. מערת לפני אחד ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶיוֹ ם
לאחד  אחד והיה עּמ וֹ , בנים  וּ ׁש ני  ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאחד 
מצּ ד  הוּ א הזּ ה ה0מׁש  חזק ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ֵאוֹ מר ,
על  אלּ א מתקיּ ם העוֹ לם ואין ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהדּ רוֹ ם,
ה0למ וּ ת קיּ וּ ם היא ׁש הרוּ ח  מ0וּ ם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָהר וּ ח,
עוֹ מד  ׁש הוּ א ואלמלא הצּ דדים , כּ ל  ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ל
אמר להתקיּ ם. יכ וֹ ל העוֹ לם אין ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִבּ ׁש למוּ ת,
התקיּ ם ֹלא יעקב, אלמלא הּק טן, אחיו ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָלוֹ 
את בניו ׁש יּ חדוּ  בּ ׁש עה ראה, בּ א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

ואמרוּ  ׁש לּ מעלה ו)היּ חוּ ד  ׁש מע (דברים ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌
ה0למ וּ ת זוֹ הי אחד , ה' אֹלהינוּ  ה' ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
אזי  אחד , בּ יח וּ ד  להתיחד ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה
בּ יתוֹ , את ונטל אביהם , יעקב ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתח בּ ר 
האבוֹ ת, עם אחד בּ ח בּ וּ ר  בּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְויׁש ב 

יחד . וּ נקבה זכר ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחבּ ר

ואׁש מע אמר עּמ הם א ׁש ּת ּת ף  יצחק, רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
האיׁש  אוֹ תוֹ  ּפ תח אוֹ מרים. הם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָמה

עזּ !.ואמר, וארוֹ ן  אּת ה למנוּ חת ! ה' קוּ מה ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌.◌ֶ◌
יקוּ ם ׁש אוֹ מר  כּ מי - למנוּ חת# ה' ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָקוּ מה
היוּ  הם ׁש נים מׁש כּ נוֹ . מנוּ חת לבית ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #

אמר, מׁש ה ודוד . מׁש ה - ה' ק וּ מה ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אמר וּ 
י) אמר(במדבר  ודוד איבי #. ויפצ וּ  ה' ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌3◌ָ◌ְ◌ָקוּ מה

קלב ) למנוּ חת!(תהלים ה' ההבדּ ל קוּ מה מה . ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌
מי בּ יניהם כּ מוֹ  מׁש ה, אלּ א  את? ׁש ּמ צוּ ה ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

לה לּ חם אוֹ תּה  צוּ ה מׁש ה אמר . הוּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵבּ יתוֹ 
אוֹ תּה  הזמין ודוד שׂ וֹ נאיו, כּ נגד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְקרב

ׁש ּמ זמין כּ מוֹ  מזמין [לו]למנוּ חה. רבּ וֹ , את ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עּמ וֹ . והגּ בירה ה ּמ ל # ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
כּ די  עזּ #, וארוֹ ן אּת ה  למנוּ חת# ה' ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌3◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָקוּ מה
צדק  יל בּ ׁש וּ  כּ הני; להפרידם. ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ֹּלא

ירנּ נוּ . ׁש ּמ זמין וחסידי# ׁש ּמ י למדנוּ , מכּ אן ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
לתת  כּ די  מע שׂ יו את י ׁש נּ ה ה ּמ ל !, ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶאת
ׁש ּמ שׂ ּמ חים  הּמ ל! דּ ר! אם לּמ ל!. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה 
לפניו  יס דּ ר - ּפ ׁש וּ טים בּ דּ חנים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַאוֹ תוֹ 
- ֹלא ואם גּ דוֹ לים, ושׂ רים נכבּ דים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ דּ חנים

ֹלא  הּמ ל !.[משום]ז וֹ  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִשׂ מחת

והגּ בירהבּ א הּמ ל# את הזמין דּ וד ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
עשׂ ה מה בּ דּ חני למנוּ חה, את ׁש נּ ה ? ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

הם וּ מי  ונכבּ דים, שׂ רים בּ ׁש ביל  ?הּמ ל# ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
יר נּ נוּ ׁש כּ תוּ ב וחסידי! צדק ילבּ ׁש וּ  .כּ הני ! ֶ◌ָ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

יר נּ נוּ  לויּ י#וחסידי# להי וֹ ת צרי# היה ? ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
הּמ ל#,יר נּ נוּ  בּ דּ חני הם הלויּ ים  ׁש הרי ! ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

את עשׂ ה למנוּ חה, אוֹ תוֹ  ׁש הזמין דּ וד ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְוכעת
בּ דּ חניהכּ הנים הם ׁש יּ היוּ  והחסידים ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

דּ וד ,הּמ ל! הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ל וֹ  אמר . ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
עלי #. להטריח ר וֹ צה  לו[אלו]איני  [אמר ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
כך ] לא דוד, הוא , ברוך דּ וד ,הקדוש לוֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָאמר 

אלא]רבּ וֹ ני , כך , אּת ה[לא  בּ היכל #, כּ ׁש אּת ה  ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
הדּ בר אוֹ ת#, ׁש הזמנ ּת י כּ עת רצוֹ נ#. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶעוֹ שׂ ה
י וֹ תר ׁש הם אלּ וּ , את לקרב בּ רצ וֹ ני ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵעוֹ מד
בּ זה. דּ רכּ ם ׁש אין גּ ב על אף ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲחׁש וּ בים,

IIתהלים IIזוהר 
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יס דּ ר בּ בית וֹ , ׁש הוּ א ׁש ּמ י למדנוּ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמכּ אן
אוֹ תוֹ , מזמינים אם כּ רצוֹ נוֹ . וּ מע שׂ הוּ  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַדּ רכּ וֹ 
ׁש ּמ ס דּ ר כּ מוֹ  מארח וֹ  ׁש ל רצוֹ נוֹ  את ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה 
וס דּ ר לויּ ים החליף דּ וד  ׁש הרי ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָעליו,
הדּ בר את  הקים הוּ א בּ רוּ # והּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲֹכּ הנים,

דּ וד, אמר  אלכּ רצוֹ נוֹ . עב דּ ! דּ וד  בּ עב וּ ר  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
מׁש יח! ּפ ני ֹלאּת ׁש ב ׁש ּס דּ ר ּת י  הּס דּ וּ ר  . ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  אמר אחוֹ ר. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָיׁש וּ ב 
אפלּ וּ  חיּ י #, אׁש ּת ּמ ׁש ,דּ וד, ֹלא  ׁש לּ י  בּ כּ לים ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  זז וֹלא ׁש לּ #. בּ כּ לים ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶאלּ א
וּ מּת נוֹ ת, אוֹ צרוֹ ת לוֹ  ׁש נּ תן עד מ0ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִהוּ א

יׁש וּ בׁש כּ תוּ ב ֹלא אמת  לדוד  ה' נ ׁש בּ ע ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌
ל! לכּס א אׁש ית בטנ ! מּפ רי  רבּ י מּמ נּ ה בּ א . ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌

לדּ ר # באתי  ֹלא אם אמר, ל וֹ . ונׁש ק ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצחק
לי . דּ י - זה את לׁש מע אלּ א ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַהזּ וֹ 

ה ּוא ּברּוְך הּקדֹוׁש ח ּבב חביבּות ֲִִֵַַָָָּכּמה
יׂשראל ְְִִֵֶֶָלכנסת

ּב עב וּ רּכ הני   ירנּ נוּ  וחסידי  צדק ילּב ׁש וּ  ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌

וגו'דּ וד ט)עבדּ % פ ':(קלב, ח "ג [זוהר ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

רמ "א :)פנחס הוֹ ל#](דף  היה ׁש מעוֹ ן ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
ׁש לוֹ ם ל וֹ , אמר אליּ הוּ , בּ וֹ  ּפ גע  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִלטבריה.
עוֹ סק  בּ ּמ ה  ׁש מעוֹ ן, ר בּ י  לוֹ  אמר מוֹ רי. ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָעלי #

בּ רקיע  הוּ א בּ רוּ # ל וֹ ,הּק דוֹ ׁש  אמר ? ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌
חדׁש ים דּ ברים ואוֹ מר עוֹ סק , ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ קרבּ נוֹ ת

אׁש רי# ׁש ל וֹ ם,מ0מ#. ל# להק דּ ים וּ באתי ! ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
להסכּ ים, מּמ # לׁש אל אני ר וֹ צה  אחד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְודבר
העוֹ לם ׁש אלוֹ ת : ׁש אלוּ  הרקיע ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ יׁש יבה

כּ תוּ ב והרי וּ ׁש תיּ ה, אכילה בּ וֹ  אין  (שיר הבּ א ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
ה) אכלּת י השירים וגוֹ ', כ לּ ה אחתי לגנּ י ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ אתי

אכילה בּ וֹ  ׁש אין מי וגוֹ '. דּ בׁש י  עם ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַיערי
דּ בׁש י  עם יערי אכל ּת י  אוֹ מר  הוּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש תיּ ה,

חלבי  עם  ייני ׁש מע וֹ ן,?ׁש תיתי ר בּ י אמר ! ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
להם הׁש יב מה ה וּ א בּ רוּ # אמרוהּק דוֹ ׁש  ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

יוֹ חאי  בּ ר הרי  הוּ א, בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  אמר  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָלוֹ ,
רבּ י  אמר  מּמ #. לׁש אל  וּ באתי ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַֹיאמר ,
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  חבּ ב חביבוּ ת כּ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
האהבה וּ מר בּ וּ י ישׂ ראל, לכנסת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִהוּ א
0ה וּ א מּמ ה מעשׂ יו ׁש נּ ה  אוֹ תּה , ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אוֹ הב
בּ אכילה דּ רכיו ׁש אין גּ ב על ׁש אף ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶעוֹ שׂ ה.
הוֹ איל  וׁש תה. אכל האהבה בּ גלל - ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ ׁש תיּ ה
לח ּפ ה נכנסת כּ לּ ה רצוֹ נּה . ע שׂ ה אצלּה , ◌ָ◌3◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָוּ בא
עּמ ּה  חתנּה  ׁש יּ אכל דּ ין זה אין לאכל, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְור וֹ צה

כּ # לעשׂ וֹ ת דּ רכּ וֹ  ׁש אין גּ ב  על זהוּ ?אף ! ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
הוֹ איל  כלּ ה. אחתי לגנּ י בּ אתי  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִֹ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
אכלּת י  לחּפ ה, ע ּמ ּה  ולעלוֹ ת אצלּה  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָוּ באתי
ׁש הזמין  מדּ וד, ולמדנוּ  וגוֹ '. דּ בׁש י עם  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַיערי
מּמ ה מעשׂ יו ו ׁש נּ ה הוּ א בּ רוּ # ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְלהּק דוֹ ׁש 
והּק דוֹ ׁש  הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌0ֶדּ רכיו 
לּמ ל# זּמ ן רצוֹ נוֹ . ועשׂ ה  קבּ ל הוּ א ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָבּ רוּ #

ׁש כּ תוּ ב והּמ ל  זהוּ  - ע ּמ וֹ  קלב )כּ ה  קוּ מה (תהלים ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ע זּ ! וארוֹ ן אּת ה למנ וּ חת! וּ מלכּ הה' מל # . ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌.◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ לים ׁש נּ ה א וֹ תם, להפריד ׁש ֹּלא  כּ די ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד,
ׁש כּ תוּ ב זהוּ  הּמ ל #. ׁש ל מעשׂ ים (שם)וׁש נּ ה ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌

בּ עבוּ ר ירנּ נוּ  וחסידי! צדק ילבּ ׁש וּ  ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹכּ הני !
צדק דּ וד יל בּ ׁש וּ  כּ הני# צרי#?וגוֹ '. לויּ י# ! ָ◌ִ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

הוּ א.לכּת ב  הלויּ ם מצּ ד צדק ׁש הרי ! ִ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌
יר נּ נוּ  לכּת ב ?וחסידי# צרי # ירנּ נוּ  לויּ י # !! ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ

ׁש נּ ה והוּ א בּ לויּ ם. היא וזמרה  רנּ ה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
מצּ ד ׁש הם וחסידי #, כּ הני # היּ מין.ואמר ְ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ל�: לכּס א אׁש ית בּ ניהםיבבטנ% גּ ם אלּמ דם זוֹ  ועדתי בּ ריתי בני% יׁש מרוּ  אם ¦§§¨¦§¦¥¨¦¦§§¨¤§¦¦§¥Ÿ¦£©§¥©§¥¤

דּ רכּ י אמר אין דּ וד, הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ל וֹ  ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אל  עבדּ # דּ וד בּ עבוּ ר דּ וד, אמר ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָכּ #.
אל  ּת ּק נּת י, ׁש אני ּת ּק וּ ן מׁש יח#. ּפ ני ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָּת ׁש ב
וזּמ נ ּת  הוֹ איל  דּ וד , לוֹ , אמר  א וֹ ת וֹ . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְּת ׁש נּ ה
רצוֹ ני . וֹלא רצוֹ נ #, לעשׂ וֹ ת לי יׁש  ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִאוֹ תי,
ׁש ּמ ז ּמ ן  ׁש ּמ י  העוֹ לם, דּ ר# מכּ אן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוּ למדים
לעשׂ וֹ ת ל וֹ  יׁש  אצלוֹ  ׁש בּ א אוֹ תוֹ  ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלאחר ,
כּ ; בּ כ#. דּ רכּ וֹ  ׁש אין גּ ב על אף  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְרצ וֹ נוֹ 

כח) וגוֹ '.(בראשית הּמ קוֹ ם מאבני  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּק ח 
גּ ב  על אף הכּ לּ ה, אצל  חתן וּ בא ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִהוֹ איל
וּ כסתוֹ ת, בּ כרים אלּ א ל ׁש כּ ב דּ רכּ וֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש אין
יקבּ ל  הכּ ל - לׁש כּ ב אבנים לוֹ  נתנה ◌ֵ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוהיא
בּ ּמ קוֹ ם ויּ ׁש כּ ב ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הלּ ב . ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִבּ רצוֹ ן
ׁש אין  גּ ב על אף  אבנים, א וֹ תם על  ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַההוּ א,
עם יערי אכל ּת י  כּ אן, גּ ם אף בּ כ#. ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַדּ רכּ וֹ 
בּ גלל  בּ כ#, דּ ר כּ וֹ  ׁש אין גּ ב על אף  - ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִדּ בׁש י 
ׁש ל  בּ ביתּה  זה  כּ ל ועם הכּ לּ ה . ׁש ל  ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה
ֹלא בּ מק וֹ מוֹ  אחר. במקוֹ ם וֹלא ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַהכּ לּ ה,
אוֹ כל  ׁש לּ ּה  בּ ּמ קוֹ ם - ׁש וֹ תה וֹלא ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵאוֹ כל
מלאכים לגנּ י. בּ אתי ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְוׁש וֹ תה.
ֹלא לאברהם הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש 0לח
אברהם בּ ׁש ביל  - בּ מקוֹ מם ׁש תוּ  וֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָאכלוּ 
זה דּ בר  ח יּ י# רבּ י , לוֹ , אמר  וׁש תוּ . ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָאכלוּ 
ׁש ֹּלא וּ מ0וּ ם ל וֹ מר , הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָרצה 
י שׂ ראל , כּ נסת לפני לעצמוֹ  טוֹ בה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְלהחזיק 
בּ עוֹ לם, אׁש רי# לפני#. הדּ בר ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵהביא

כּ תוּ ב ׁש  ועלי# למעלה, בּ # מׁש ּת בּ ח אדוֹ נ# ֶ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
כג ) ב  אֹלהים.(שמואל יראת  מוֹ ׁש ל  ◌ִ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַצ דּ יק 

ּב ניהם אם גּ ם וגוֹ ', ּב ריתי בני   יׁש מר וּ  ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

ל  לכּס א יׁש בוּ  עד יב )עדי  [זוהר:(קלב , ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

ויצא  פ' קנ.)בראשית  ג )כּ תוּ ב ](דף  א (מלכים ָ◌

ויּ אמר הלּ ילה בּ חל וֹ ם ׁש ֹלמה אל ה' ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנראה
כּ אן  ּת אמר , ואם ל#. אּת ן  מה  ׁש אל  ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים

בּ זה לחלוֹ ם יׁש  ר ׁש וּ ת איז וֹ  וכי  ?בּ חלוֹ ם, ַ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌
הדּ רגּ ה בּ דר גּ ה, דּ ר גּ ה נכללת כּ אן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
מ0וּ ם הּת חּת וֹ נה. הדּ רגּ ה עם  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נה
כּ יון  ׁש לם. היה ֹלא ׁש ֹלמה עכׁש ו  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש עד

כּ תוּ ב ה)ׁש נּ ׁש לם, חכמה(שם נתן וה' ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וכתוּ ב ׁש ֹלמה.(שם)לׁש ֹלמה, חכמת וּת רב ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֹ

הּמ קדּ ׁש  וּ בית בּ ׁש למ וּ ת ּה , הלּ בנה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש עמדה
החכמה את ׁש ֹלמה ר וֹ אה היה ואז ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנבנה,
אחר לחלוֹ ם . הצטר# וֹלא בּ עין, ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעין
ועל  כּ בראׁש וֹ נה, לחל וֹ ם הצטר # ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש חטא ,

כּ תוּ ב  יא)כּ ן וכי (שם ּפ עמים. אליו הנּ ראה ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
י וֹ תר וֹלא  היה החלוֹ םּפ עמים צד אלּ א ? ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌

י וֹ ם. בּ כל  היה החכמה וצד  ּפ עמים , לוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָהיה

על ועם י וֹ תר היה החלוֹ ם ׁש ל  הצּ ד  זה כּ ל ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
ׁש נּ כללה מ0וּ ם האדם, בּ ני ׁש אר  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָכּ ל
וה נּ ה בּ מרא "ה. מרא"ה דּ רגּ ה, עם ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַדּ רגּ ה 
מ0וּ ם וזה חׁש וּ #, י וֹ תר  ימיו בּ סוֹ ף ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ אן
מה לה ּפ גם. עמדה והלּ בנה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש חטא ,

הּק דׁש הּט עם בּ רית את ׁש מר ׁש ֹּלא מ0וּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌
הּת נאי  וזה נכר יּ וֹ ת, נׁש ים עם ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ התעּס קוּ ת וֹ 
ׁש כּ תוּ ב  דּ וד, עם ע שׂ ה ה וּ א  בּ ר וּ # ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

קלב ) גּ ם (תהלים וגוֹ ', בּ ריתי  בני! יׁש מר וּ  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִאם
ל!. לכּס א יׁש בוּ  עד עדי  זּ הבּ ניהם  עדימה ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

ׁש כּ תוּ בעד הינוּ  יא)? ה0מים(דברים כּ ימי ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌
את ׁש מר ֹלא ׁש 0ֹלמה וּ מ0וּ ם הארץ . ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַעל
הלּ בנה התחילה כּ ראוּ י , ה זּ וֹ  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהבּ רית
החל וֹ ם, את הצטר # בּ ּס וֹ ף כּ ן ועל ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהּפ גם,
כּ מ וֹ  החלוֹ ם , את הצטר# יעקב ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְוכן

מהימנא רעיא ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶׁש בּ ארנוּ .
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ל�: לכּס א יׁש בוּ  עד יהו�יגעדי בחר לוֹ :�כּ י ׁש ב למוֹ  אוּ ּה  זאתידבּ ציּ וֹ ן £¥©¥§§¦¥¨¦¨©§Ÿ̈§¦¦¨§¨Ÿ
אוּ תיה: כּ י אׁש ב ּפ ה עד עדי לחם:טומנוּ חתי אשׂ בּ יע אביוֹ ניה אבר� בּ ר� צידּה  §¨¦£¥©Ÿ¥¥¦¦¦¦¨¥¨¨¥£¨¥¤§¤¨©§¦©¨¤

ירנּ נוּ :טז רנּ ן וחסידיה יׁש ע ׁש  אלבּ י נריזוכהניה ערכּת י לדוד קרן אצמיח ׁש ם §Ÿ£¤¨©§¦¤©©£¦¤¨©¥§©¥¨©§¦©¤¤§¨¦¨©§¦¥

נזרוֹ :יחלמׁש יחי: יציץ ועליו ׁש ת בּ  אלבּ יׁש  אוֹ יביו ¦§¦¦§¨©§¦Ÿ¤§¨¨¨¦¦§

ּבּתֹורה ׁשּמׁשּתּדלים אֹותם ּבין ְְִִֵֶַַַָָמה 
נאמנים ְֱִִִִֶָלנביאים

אלּמ דם ועד וֹ תי  יב )ז וֹ  צו:(קלב, פ' ח"ג  [זוהר  ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ל"ה .) ואמר ,](דף ּפ תח ח)עוֹ ד  (שם ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ לּמ ד  ּת וֹ רה חתוֹ ם ּת עוּ דה צוֹ רצוֹ ר י . ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌3◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב דּ וד, ׁש ל עד וּ ת זוֹ  - (תהליםּת ע וּ דה ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

אלּמ דם קלב ) זוֹ  ק0וּ ר,ועדוֹ תי היא - צ וֹ ר  . ְ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
חת וֹ ם אחד. בּ מקוֹ ם קׁש ר ׁש ּק וֹ ׁש ר ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
ׁש ל  חתימה - תוֹ רה חתוֹ ם בּ לּמ די . ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ָ◌3◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה
ׁש 0וֹ פעים ׁש מן וּ מׁש חת ׁש פע  וכל ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,

בּ איזוֹ  ׁש לּ וֹ (בין)מלמעלה, ?חתימה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
מׁש חה ׁש מן מת כּ נּ ס ׁש 0ם מ0וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌3◌ִ◌ְבּ לּמ די .
מקוֹ ם ׁש וֹ רים, ׁש 0ם ע ּמ וּ דים ׁש ני ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵבּ ין
מ ּמ על , ׁש 0וֹ פע מׁש חה ׁש מן כּ ל ׁש ל ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַהכּ נּ וּ ס
אוֹ תוֹ  וּ להריק  האּמ ה לפי  אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ִלׁש ּפ #
אחד  קׁש ר הכּ ל נקׁש ר ואז הזּ את, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַבּ ּת עוּ דה

וּ ראה בּ א  ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים נאמן. אוֹ תם בּ ין  מה ֶ◌ֱ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
נאמנים  לנביאים אוֹ תםבּ ּת וֹ רה . ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ָ◌

בּ כל  מנּ ביאים עדיפים בּ ּת וֹ רה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
הּט עם מה בּ דרגּ הּפ עם. עוֹ מדים  ׁש הם ? ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אלּ וּ  מ בּ נּ ביאים, י וֹ תר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶעלי וֹ נה
ׁש נּ קרא בּ מקוֹ ם למעלה, עוֹ מדים  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 

כּ ל (תפארת)תוֹ רה, ׁש ל  ק יּ וּ מּה  ׁש הוּ א ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
בּ מקוֹ ם למּט ה עוֹ מדים וּ נביאים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה,

כּ ן ועל וה וֹ ד. נצח אוֹ תם(נקראו)ׁש נּ קראוּ  ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מנּ ביאים, עדיפים בּ ּת וֹ רה ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ ׁש ּת דּ לים
עוֹ מדים ׁש אלּ וּ  מהם. יוֹ תר ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְועלי וֹ נים
ואוֹ תם למּט ה. ע וֹ מדים וא לּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,

עוֹ מדים הּק דׁש , בּ רוּ ח דּ ברים  ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש אוֹ מרים
מכּ לּ ם. ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה

לוֹ ּכ י  למוֹ ׁש ב אוּ ּה  ּב ציּ וֹ ן  ה' יג)בחר :(קלב , ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌

צו פ' ח "ג  ל"א.)][זוהר ורבּ י (דף חיּ יא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י
אמר לטבריה . מאוּ ׁש א הוֹ לכים היוּ  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵיוֹ סי 

כּ תוּ ב חיּ יא, קלב )ר בּ י  ה'(תהלים בחר  כּ י  ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌
לפעמיםבּ ציּ וֹ ן  וגוֹ '. מנוּ חתי זּ את וגוֹ '. ְ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

מ0וּ ם זכר , החברים כּ ל זה את ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְקוֹ ראים
הוא)ׁש ה וּ א  הכּ תוּ ב (שציון וכאן רחמים, ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

נׁש מע  כּ # י וֹ סי , ר בּ י  אמר נקבה. אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵקוֹ רא
הּק דוֹ ׁש ה , מהּמ נוֹ רה בּ ׁש עה(אבל )לי ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ׁש הנּ קבה להראוֹ ת כּ אחד מזדּ וּ ג ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶׁש הזּ וּ וּ ג
בּ ׁש ם נקראת הנּ קבה אחד, בּ כלל בּ וֹ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִנכללת

ׁש ל (הזכר ) הבּ רכ וֹ ת נמצאוֹ ת אז ׁש הרי ,ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
כּ ן  ועל כּ לל , ּפ רי ׁש וּ ת בּ ּה  ואין ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהגּ בירה
בּ ציּ וֹ ן, ה' בחר כּ י וכתוּ ב  לוֹ . למ וֹ ׁש ב ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָכּ תוּ ב

ׁש 0וֹ ר בּ תוֹ כ וֹ  ׁש יּ ׁש  בּ אוֹ תוֹ  בּ דיּ וּ ק , הבּ ציּ וֹ ן ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
בּ ין  אחד . וה כּ ל לצ יּ וֹ ן, כתוּ ב  וֹלא ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְבּ וֹ ,
ׁש ּק וֹ רא וּ בין זכר , ׁש ל בּ ׁש ם לזה ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ּק וֹ רא
ועוֹ מדים אחד הכּ ל נקבה, ׁש ל בּ ׁש ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָלזה

אחת. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דר גּ ה

אוּ יתיה. ּכ י  אׁש ב  ּפ ה עד עדי  מנ וּ חתי  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְֹזאת 

יד ) פקודי:(קלב, פ' ח"ב רכ"ב:)][זוהר ֹבּ א(דף 
ׁש ל  והּמ ראה העוֹ לם ׁש ל היּ פי  ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ראה,
ׁש נּ בנה עד בּ עוֹ לם, נראה ֹלא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהעוֹ לם
הּק ד ׁש . לתוֹ # הארוֹ ן ונכנס הּמ ׁש כּ ן ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְוהוּ קם
הכּ ל  ׁש ל הּמ ראה נראה ׁש עה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵמא וֹ ת ּה 
בּ אוֹ תוֹ  והוֹ לכים העוֹ לם, והתּת ּק ן ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
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ׁש ּמ גּ יעים עד  ארוֹ ן, וּ באוֹ תוֹ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמׁש כּ ן
שׂ מחת נוֹ ף יפה ׁש היא נק דּ ה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְלאוֹ תּה 
האר וֹ ן  ּפ תח אז  ל ׁש ם, ׁש הגּ יעוּ  כּ יון ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַהכּ ל.

קלב )ואמר , עד(תהלים עדי  מנוּ חתי  זאת ְ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌
אוּ יתיה. כּ י  אׁש ב אמר,ּפ ה  ייסא רבּ י ֵֹ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌

י שׂ ראל  כּ נסת אוֹ תוֹ  אמרה הזּ ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּפ סוּ ק
האר וֹ ן  ונכנס הּמ ק דּ ׁש  בּ ית ׁש נּ בנה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה

בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אמר , חזקיּ ה ר בּ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִלמקוֹ מוֹ .
י שׂ ראל  כּ נסת על אוֹ תוֹ  אמר  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָהוּ א
אז  ׁש הרי רצוֹ נוֹ , עוֹ שׂ ים ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְכּ ׁש יּ שׂ ראל 
כבוֹ דוֹ  כּ ּס א על י וֹ ׁש ב הוּ א בּ רוּ # ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
וחביבוּ ת וׁש לוֹ ם וּ ברכה העוֹ לם, על ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוחס
מנוּ חתי  זאת אמר, ואז נמצאים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַהכּ ל

עד . ◌ַ◌ֵ◌ֲעדי

IIתהלים IIזוהר 
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יחד:אקלג גּ ם אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ּט וֹ ב מה הנּ ה לדוד הּמ עלוֹ ת ©¨©¦©¤¤¦¨©©¥¦¦¨§£©©¦ׁש יר

אהובים אהבת לקיים 

טוב מה  א)הנה  קלג]:(קלג, לפרק תהלים החברים [שימוש עם ולהתחבר האוהבים אהבת לקיים
המזמור. זה  בפומיה  מרגלא יהא 

IIתהלים IIשימוש

את לׂשים רצה אחים להם ׁשּקרא  ִִִֶֶֶַָָָָָָמּׁשּום
מהם יס ּור ולא  בהם ְְֵֶֶָָֹמדֹורֹו

גּ ם הנּ ה  אחים ׁש בת נּ עים  וּ מה ּט וֹ ב מה  ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌

א)יחד  ויקרא :(קלג, פ' ח "ג  דף[זוהר (דף  ָ◌ַ◌

ואמר ,]ז':) ּפ תח קלג )עוֹ ד מה(תהלים  הנּ ה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
יחד  גּ ם אחים ׁש בת נּ עים וּ מה .ּט וֹ ב  ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

הּק דוֹ ׁש  א וֹ תם נתן ׁש ֹּלא ישׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם
הוּ א י שׂ ראל בּ ר וּ ! אלּ א לׁש ליח, אוֹ  לגד וֹ ל ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

וּ מחביב וּ תם בּ הם, אחוּ ז והוּ א בּ וֹ , ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲאח וּ זים
זהוּ  עבדים, הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  להם ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָקרא 

כה)ׁש כּ תוּ ב עבדים(ויקרא ישׂ ראל בני  לי כּ י ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
זהוּ  בּ נים, להם קרא כּ # אחר הם. ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲעבדי 

א בּ נים כּ #ׁש כּ תוּ ב אחר אֹלהיכם. לה' ּת ם ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌
אחי  למען ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אחים, להם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָקרא 
רצה אחים, להם ׁש ּק רא וּ מ0וּ ם וגוֹ '. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְורעי
ואז  מהם, יס וּ ר  ו ֹלא בהם מדוֹ רוֹ  את ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָלשׂ ים
אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ּט וֹ ב מה הנּ ה ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָכּ תוּ ב
ה נּ ה אמר, כּ # הּק דוֹ ׁש ה והּמ נוֹ רה  יחד. ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַגּ ם
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  וג וֹ ', נּ עים וּ מה ּט וֹ ב ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַמה 

וּ בספר וֹ (ויקראכ ) אחתוֹ . את י ּק ח אׁש ר  ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ְואי ׁש 
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  זה - ואיׁש  סבא, ייבא  רב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶׁש ל
כּ נסת זוֹ  - אחתוֹ  את יּק ח אׁש ר ◌ֶ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲהוּ א.

ל ּמ ה כּ # וכל ה וּ אישׂ ראל. חסד הוּ א, חסד ? ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌
ּט וֹ ב  מה הנּ ה ולכן, ּפ ר ׁש וּ ה. והרי ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַודּ אי,
הּק דוֹ ׁש  - יחד  גּ ם אחים ׁש בת נּ עים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַוּ מה
לר בּ וֹ ת - גּ ם ישׂ ראל. וּ כנסת הוּ א ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָבּ רוּ #
ׁש הרי  ׁש אמרנ וּ , כּ מוֹ  ׁש לּ מ ּט ה, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

ישׂ ראל ׁש כּ נסת  באחדות)בּ ׁש עה  (באחוה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
י שׂ ראל  הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  עם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ אחדוּ ת
עם הם גּ ם בּ שׂ מחה ׁש ר וּ ים ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
גּ ם כּ ת וּ ב כּ # וּ מ0וּ ם הוּ א, בּ רוּ # ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
יחד  גּ ם סבא, המנוּ נא רב  ׁש ל  וּ בספרוֹ  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָיחד.
ׁש הם ישׂ ראל, בּ כנסת בּ ּה , צדּ יק. לרבּ וֹ ת -ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

אחד . דּ בר והכּ ל אחד , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִזוּ וּ ג

אֹלהינוּ וׁש נינוּ  ה' י שׂ ראל ׁש מע בּ פרׁש ת ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌
אחד  מה וּ  אחד, כּ נסתה ' זוֹ  ? ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ׁש אמר הוּ א. בּ ר וּ # בּ ּק ד וֹ ׁש  ׁש אח וּ זה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
נקרא וּ נקבה זכר  ׁש ל זוּ וּ ג ׁש מע וֹ ן, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
נקרא. אחד ׁש וֹ רה, ׁש ה נּ קבה בּ מק וֹ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד .

הּט עם נקראמה  נקבה  בּ לי  ׁש זּ כר בּ גלל  ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
וּ כ ׁש ּמ תח בּ רים אחד. אינוֹ  וחצי גוּ ף, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲחצי
אחד , גּ וּ ף נעשׂ ים גוּ ף, חצאי  ׁש ני ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ אחד
ה וּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  ועכׁש ו  אחד. נקרא ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז
י שׂ ראל  כּ נסת - הדּ בר וס וֹ ד אחד. נקרא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹלא
למעלה עלה הוּ א בּ ר וּ # והּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַבּ גּ לוּ ת,
ֹלא הּק דוֹ ׁש  וה0ם נפרד, והזּ וּ וּ ג ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
י ּק רא וּ מתי  אחד . נקרא וֹלא ׁש לם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

הּמ ל#אחד  עם ּת ּמ צא ׁש ה גּ בירה בּ ׁש עה ? ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  כאחד . א)ויזדּ וּ גוּ  והיתה(עובדיה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

הּמ לוּ כ  הּמ לוּ כהלה' מי כּ נסתה. זוֹ  ? ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
אז בּ ּה , קׁש וּ רה ׁש הּמ לכ וּ ת יד )ישׂ ראל (זכריה  ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

ועל  אחד. וּ ׁש מוֹ  אחד ה' יהיה ההוּ א ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם
גּ ם זה, אחים ׁש בת נּ עים וּ מה ּט וֹ ב מה הנּ ה ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌

הראׁש . על  הּט וֹ ב כּ -מן  ׁש מן יחד . מי ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִֹ◌ֶ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש 0וֹ פע הּט וֹ ב  קדׁש  מׁש חת ׁש מן זה ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌
נהר בּ א וֹ ת וֹ  ׁש נּ מצא הּק דוֹ ׁש  מהעּת יק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְויוֹ צא
מנוֹ רוֹ ת, להדליק הבּ נים את ׁש ּמ יניק  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶעלי וֹ ן,
הּמ ל#, ראׁש  על ׁש וֹ פע  ׁש מן ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְואוֹ תוֹ 
וּ מ 0ם הּק ד וֹ ׁש , הזּ קן  ׁש ל  לכּ בוֹ ד ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ֵוּ מראׁש וֹ 
ׁש הּמ ל# כבוֹ ד לבוּ ׁש י  אוֹ תם לכל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵׁש וֹ פע
ּפ י  על ׁש יּ וֹ רד ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בּ הם. ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִמתל בּ ׁש 
הם ואלּ וּ  מּמ ׁש , מדּ וֹ תיו ּפ י  על ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִמדּ וֹ תיו.
בהם. נמצא הּק ד וֹ ׁש  ׁש ה0ם הּמ ל# ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִכּ תרי

העוֹ למ וֹ תבּ א שׂ מחת וכל ה0פע  כּ ל ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
הכּ תרים ידי  על אלּ א לבר # יוֹ רדים  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹלא
הּמ ל# ׁש ל ׁש מוֹ  ׁש הם הלּ ל וּ , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים
מדּ וֹ תיו. ּפ י על ׁש יּ וֹ רד כּ # וּ מ0וּ ם ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ו דּ אי, מדּ וֹ תיו ּפ י  ד )על (במדבר ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
מדּ וֹ תיו  ּפ י  על  כּ # ּת היה . וּ בניו אהרן ּפ י ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַעל
להמציא העוֹ למ וֹ ת , לכל וּ מׁש ּפ יע ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵיוֹ רד
הזּ ה הּט וֹ ב ה0מן ראה , וּ בא לכלּ ם . ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְברכוֹ ת
ׁש העבוֹ דה זמן א וֹ ת וֹ  עד זמין, ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵאינוֹ 
זהוּ  בּ זה. זה ונפגּ ׁש ים עוֹ לה  היתה ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה

כז)ׁש כּ תוּ ב  לב.(משלי  י שׂ ּמ ח  וּ קטרת ׁש מן ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
שׂ מחת זוֹ  אזי למ ּט ה, וּ קטרת למעלה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש מן
ידים, זקפוּ  יהוּ דה ור בּ י  אחא רבּ י  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַהכּ ל.

אבּ א. לר בּ י  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְוהוֹ דוּ 

יחדמה גּ ם אחים  ׁש בת נּ עים  וּ מה ּט וֹ ב ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

א)וגו ' מות :(קלג, אחרי פ ' ח "ג  (דף[זוהר

היה]נ"ט:) אחת ּפ עם יוֹ סי , רבּ י ׁש אמר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָׁש נינוּ 
לפני בּ אוּ  למטר , העוֹ לם אצל )צרי# (הלכו  ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌

וּ ׁש אר חזק יּ ה ורבּ י ייסא רבּ י ׁש מעוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
את לראוֹ ת הוֹ ל# ׁש היה מצאוּ הוּ  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים.
בּ נוֹ . אלעזר ור בּ י הוּ א יאיר, בּ ן ּפ נחס ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י

ואמר , ּפ תח  אוֹ תם, ׁש ראה קלג )כּ יון (תהלים ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ׁש בת  נּ עים וּ מה ּט וֹ ב מה  ה נּ ה הּמ עלוֹ ת ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִׁש יר

יחד גּ ם יחד אחים  גּ ם אחים ׁש בת זּ ה מה .? ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌

בּ ׁש עה אחיו. אל איׁש  וּ פניהם ׁש נּ אמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
ּפ נים מׁש גּ יחים אחד, עם אחד ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
וּ כ ׁש הזּ כר נּ עים. וּ מה ּט וֹ ב מה כּ תוּ ב ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְבּ פנים,
ׁש אז  לע וֹ לם, אוֹ י - הנּ קבה מן ּפ ניו ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַמחזיר

בּ ֹלאיג )(משליכּ תוּ ב , מׁש ּפ ט. בּ ֹלא נסּפ ה ויׁש  ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌
וכתוּ ב ודּ אי . פט )מׁש ּפ ט וּ מׁש ּפ ט (תהלים צדק ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

כּ סא! זה.מכוֹ ן  בּ לי זה הוֹ לכים ׁש ֹּלא , ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌
לע וֹ לם. אוֹ י - מצּ דק  מתרחק (אזוּ כ ׁש ּמ ׁש ּפ ט ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

משפט ) בלא  נספה  ויש  יג) (משלי  .כתוב 

ׁש הזּ כרועכׁש ו  על  בּ אתם  ׁש אּת ם ראיתי ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
אם אמר , הנּ קבה. עם ׁש וֹ רה ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶֹלא
היּ וֹ ם ׁש הרי ׁש בוּ , - אלי בּ אתם זה ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְלׁש ם
בּ פנים ּפ נים הכּ ל ׁש יּ חזר ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִהסּת כּ לּת י ,
לפני . ׁש בוּ  - בּ אתם ל ּת וֹ רה ואם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִלׁש רוֹ ת.
י ׁש ּת ּמ ט מ וֹ רנוּ , לפני בּ אנוּ  לכּ ל  ל וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ָאמרוּ 
החברים, ׁש אר  לאחינוּ  לב7ר מאּת נוּ  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶאחד 
הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד  מוֹ רנוּ . לפני נׁש ב ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְואנוּ 

ואמר , א)ּפ תח בּ נוֹ ת(שיר  ונאוה אני ׁש חוֹ רה ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌
לפני  י שׂ ראל כּ נסת אמרה וגוֹ '. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים
בּ גּ ל וּ ת, אני ׁש חוֹ רה הוּ א : בּ ר וּ # ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ּפ י  על ׁש אף  הּת וֹ רה. בּ מצווֹ ת  אני  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְונאוה
אוֹ תם. ע וֹ זבים  אין בּ גּ לוּ ת, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל

קט וּ רה בּ ני  ׁש אוֹ תם קדר , (הרים)כּ אהלי  ְ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
- זה כּ ל ועם ּת מיד, ּפ ניהם ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ קדּ מים
ה0מים מראה  כּ אוֹ תוֹ  ׁש ֹלמה, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִכּ יריע וֹ ת

ׁש כּ תוּ ב קד )לטהר, ׁש מים(תהלים נוֹ טה ָ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
מה ׁש חרחרת. ׁש אני ּת ראני אל  ◌ָ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַכּ יריעה.

שזפתני)הּט עם משום שחרחרת ּת ראני (אני  ?אל  ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌3◌ִ◌
ה0מׁש , ׁש 0זפתני ׁש חרחרת. ׁש אני  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
כּ ראוּ י . לי להאיר ה0מ ׁש  עלי  הסּת כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא

אוֹ מרים יּ שׂ ראל  מי וּ מה בי. נחר וּ  אּמ י  בּ ני ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
אּמ י  בּ ני אוֹ תם הגּ ד וֹ ליםהם הממנּ ים אלּ וּ  ? ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌3◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

הע ּמ ים. ׁש אר על ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהמגנּ ים

IIתהלים IIזוהר 
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מדּ וֹ תיו:ב ּפ י על ׁש יּ רד אהרן זקן הזּ קן על ירד הראׁש  על הּט וֹ ב כּ טלג כּ $מן ©¤¤©©¨ŸŸ¥©©¨¨§©©£Ÿ¤Ÿ¥©¦¦¨§©
יהו� צוּ ה ׁש ם כּ י ציּ וֹ ן הררי על ׁש יּ רד עד�חרמוֹ ן חיּ ים הבּ רכה את ¤§¤Ÿ¥©©§¥¦¦¨¦¨§Ÿ̈¤©§¨¨©¦©

¨̈העוֹ לם:

ׁש נּ אמרדּ בר כּ מוֹ  מ ּמ ׁש , אּמ י  בּ ני אחר, ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ב ) וגוֹ '.(איכה ארץ מ0מים ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִה ׁש לי#

את נטרה שׂ מני  ארץ, מ0מים ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ִ◌3◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש הׁש לי#
הּט עם מה ֹלאהכּ רמים. ׁש לּ י ׁש כּ רמי ? ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

הסכּ ימ וּ  ודּ אי אּמ י בּ ני  וׁש נינוּ , ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָנטר ּת י .
כּ מ וֹ  מ 0מים, ארץ  כּ ׁש ּס רה כּ לוֹ מר , ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָעלי ,

ׁש כּ תוּ ב ב )ׁש בּ ארנ וּ , אחתוֹ (שמות  וּת ּת צּ ב  ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
ּט וֹ ב  מה הנּ ה ודּ אי , נאמר וכאן ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֵמרחק.

וּ  יחד . גּ ם אחים  ׁש בת  נּ עים בהםוּ מה ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
בארנו)בּ ארנוּ  ׁש נּ אמר(וכאן  כּ מוֹ  יחד , גּ ם , ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

כו) ׁש בת(ויקרא  בּ היוֹ תם, זּ את גּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ְואף 
כּ ל  להכליל גּ ם, ׁש כּ תוּ ב  כּ יון בּ כלל, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַאחים
נמצא ה0לטוֹ ן ׁש כל ׁש לּ מעלה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם

אחר דּ בר  מקוֹ ם. וּ מה בּ א וֹ ת וֹ  ּט וֹ ב מה הנּ ה  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌
בּ ׁש עהנּ עים  החברים אוֹ תם א לּ וּ  - וגוֹ ' ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

מזּ ה, זה נפרדים וֹלא כּ אחד  יוֹ ׁש בים ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
קרב  ע וֹ רכי  אנׁש ים נראים הם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ התחלה
ח וֹ זרים כּ # אחר  זה. את זה להרג ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶׁש ר וֹ צים
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אוֹ מר מה ואחוה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלאהבה

אחיםה וּ א ׁש בת נּ עים וּ מה ּט וֹ ב מה הנּ ה ?ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
וֹלא ׁש כינה . עּמ הם  להכליל  - גּ ם יחד. ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַגּ ם
מק ׁש יב  הוּ א בּ ר וּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  א לּ א ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶעוֹ ד,
זהוּ  בּ הם. ושׂ מח נחת לוֹ  וי ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְלדבריהם,

ג )ׁש כּ תוּ ב  איׁש (מלאכי  ה' יראי נדבּ רוּ  אז ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌
ספר ויּ כּ תב ויּ ׁש מע ה ' ויּ ק ׁש ב רעהוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶאל
כּ אן, ׁש ל החברים ואּת ם וגוֹ '. לפניו ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִזכּ רוֹ ן
מּק דם ואהבה בּ חביבוּ ת ׁש הייתם ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
זה תּפ רדוּ  ֹלא והלאה מכּ אן גּ ם כּ # ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָלכן,
י שׂ מח הוּ א בּ ר וּ # ׁש ה ּק דוֹ ׁש  עד ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִמזּ ה,

וי ּמ צא ׁש לוֹ ם, עליכם יקרא ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִעּמ כם,
ׁש כּ ת וּ ב, זהוּ  בּ עוֹ לם. ׁש לוֹ ם  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִבגללכם

קכב ) נא (תהלים אד בּ רה ורעי אחי  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְלמען 
בּ !. ◌ָ◌ָׁש לוֹ ם

עדּכ י חיּ ים  הּב רכה  את ה' צוּ ה ׁש ם ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌

ג)הע וֹ לם לך :(קלג , לך פ' בראשית  [זוהר ָ◌ָ◌

פח.) ה'](דף  דבר  היה  האלּ ה ה דּ ברים ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחר
ּפ תח , יהוּ דה ר בּ י  וגוֹ '. אברם ז)אל (שיר ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ּפ רׁש וּ ה, הרי  ּת ׁש וּ קתוֹ . ועלי לדוֹ די  ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲאני
ּת מצא ׁש לּ מּט ה בּ התעוֹ ררוּ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲאבל
מתעוֹ רר אין ׁש הרי  ׁש לּ מעלה, ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַההתע וֹ ררוּ ת
והבּ רכוֹ ת למ ּט ה, ׁש ּמ תע וֹ רר עד ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
בּ וֹ  0יּ ׁש  בּ מה אלּ א נמצאוֹ ת ֹלא ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 

לנוּ  מנּ ין ריקן . ואינוֹ  מא ׁש תמּמ ׁש , ? ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
אלי ׁש ע ל ּה  ׁש אמר ד )עוֹ בדיהוּ  ב  (מלכים ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ִ◌ָ◌

הבּ רכוֹ ת ׁש הרי בּ בּ ית. ל # יּ ׁש  מה לי  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהגּ ידי 
וֹלא ריק ׁש לחן על ׁש וֹ רוֹ ת אינן ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה 

כּ תוּ ב  מה ריק . אין בּ מקוֹ ם וּת אמר ? ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌
מה ׁש מן. אסוּ # אם כּ י בּ בּ ית כל ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלׁש פחת#

אסוּ # ׁש ל זּ ה ה0עוּ ר לוֹ , אמרה אלּ א ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌
אצבּ ע  מ ׁש יחת כּ די אלּ א אינ וֹ  הזּ ה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַה0מן
ידעּת י  ֹלא ׁש הרי נחמּת ני , לּה , אמר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְקטנּ ה.

הבּ רכוֹ ת יׁש רוּ  ריק,אי# בּ מקוֹ ם ׁש לּ מעלה  ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מקוֹ ם זהוּ  ׁש מן, ל# ׁש יּ ׁש  עכׁש ו ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲאבל

לנוּ  מנּ ין בּ רכ וֹ ת. בוֹ  ׁש כּ תוּ ב ׁש יּ ּמ צאוּ  ? ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
קלג ) הּט וֹ ב(תהלים מהכּ -מן וּ בס וֹ פוֹ  וגוֹ '. ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌

הבּ רכה (שם)?כּ תוּ ב  את  ה' צוּ ה  ׁש ם כּ י  ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
העוֹ לם  עד ׁש וֹ ר וֹ תחיּ ים ה זּ ה וּ בּמ קוֹ ם . ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

.[ונתבאר]הבּ רכוֹ ת. ַ◌ְ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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על(שם)ּת אמר ,ואם  ׁש יּ רד  חרמוֹ ן  כּ טל ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌
ציּ וֹ ן  טל הררי אלּ א ׁש מן כתוּ ב  וֹלא ,? ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌

ה וּ א הּט ל אוֹ תוֹ  טל. והוּ א ׁש מן הוּ א ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
העלי וֹ ן. מה0מן הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הּט יל
הם ׁש נים ה יּ מין. לצד יוֹ צא ה0מן ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 
לצד  היּ ין - צדדים לׁש ני  והלכוּ  וׁש מן, יין -ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
היּ מין  וּ מצּ ד ימין. לצד וה0מן ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְשׂ מאל,
נמׁש חת וּ מ0ם לעוֹ לם, בּ רכוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְיוֹ צאוֹ ת

היה ׁש ה0מן  וּ מ0וּ ם הּק דוֹ ׁש ה. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַהּמ לכוּ ת
מז ּמ ן  ה0מן בּ ראׁש וֹ נה, למּט ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנתקן
ראה, בּ א  הבּ רכ וֹ ת. הרקת ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
ׁש לּ מעלה הזּ ה ה0מן ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵמההתע וֹ ררוּ ת

להתבּ ר# וּ ׁש ֹלמה דּ וד על להריק  [על]בּ א ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
לנוּ  מנּ ין כּ תוּ ב בּ נוֹ . ה0מן. ויּ עמד ׁש כּ תוּ ב  ? ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ׁש ם וכתוּ ב  ו יּ עמד, יא)כּ אן  יׁש י (ישעיה ׁש ר ׁש  ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌
ע ּמ ים. לנס  עמד ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ֶ◌ֲאׁש ר

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקלד את בּ רכוּ  הנּ ה הּמ עלוֹ ת יהו��ׁש יר עבדי �כּ ל ¦©©£¦¥¨§¤§Ÿ̈¨©§¥§Ÿ̈
יהו� בּ בית אתבבּ לּ ילוֹ ת:�העמדים וּ ברכוּ  קדׁש  ידכם שׂ אוּ  ¨Ÿ§¦§¥§Ÿ̈©¥§§¥¤Ÿ¤¨§¤

יהו�ג :�יהו� וארץ:�יברכ% ׁש מים עשׂ ה מצּ יּ וֹ ן §Ÿ̈§¨¤§§Ÿ̈¦¦Ÿ¥¨©¦¨¨¤

התלמוד  קודם לאומרו

ה' את ברכו  א)הנה  קלד ]:(קלד, לפרק תהלים תלמודו .[שימוש קודם אותו לומר  טוב

IIתהלים IIשימוש

את לברְך ראּויים ּכּלם ּבע ֹולם, אדם  ְְִֵֶָָָָָָָֻּכל
ה ּוא ּבר ּוְך ַָָהּקד ֹוׁש

ה 'הנּ ה  עבדי  ּכ ל ה' את א)וגוֹ 'ּב רכוּ  :(קלד, ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

תולדות  פ' ח "א  קלו.)[זוהר רבּ י ](דף  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
ואמר , קלד )יהוּ דה ה'(תהלים את בּ רכוּ  הנּ ה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

בּ ארוּ הוּ . הזּ ה  ה ּפ סוּ ק וג וֹ '. ה' עבדי  ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָכּ ל
הם וּ מי  ה', את בּ רכ וּ  הנּ ה ראה, בּ א ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲאבל

ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את לבר# כּ ל ׁש רא וּ יים ? ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌
בּ עוֹ לם אדם ׁש כּ ל  מ0וּ ם ה', ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַעבדי 
לבר # רא וּ יים ׁש כּ לּ ם גּ ב על אף  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמיּ שׂ ראל,
ׁש בּ ׁש בילם הבּ רכה ה וּ א , בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת

היא מה והּת חּת וֹ נים העלי וֹ נים ?יתבּ רכוּ  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌
כ לּ ם. וֹלא ה', עבדי אוֹ תוֹ  ׁש ּמ ברכים ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תּה 

בּ רכה ׁש בּ רכתם הם בּ ביתוּ מי העמדים ? ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁש  הם אלּ ה בּ לּ יל וֹ ת. בּ חצוֹ תה' ע וֹ מדים ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌

אלּ וּ  בּ ּת וֹ רה, לקרא  וּ מתעוֹ ררים ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהלּ ילה
בּ א אז ׁש הרי  בּ לּ ילוֹ ת, ה' בּ בית ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְעוֹ מדים
עם להׁש ּת ע ׁש ע הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

עדן. בּ גן ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים

א ֹותם האמּונה ּבני  אֹותם ׁשל ְֱֵֶֶַָָָָּׁשבח 
ּבּתֹורה לעסק הּלילה ּבחצ ֹות ְְֲֲִֶַַַַַָָֹׁשעֹומדים

וגוֹ 'שׂ אוּ  ה' את  וּ ברכוּ  קדׁש  (קלד ,ידיכם ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

ויקרא :ג) פ' ח "ג  י"ג .)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף 

קמ וּ  יצחק. רבּ י לפני  י וֹ ׁש ב היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִחזקיּ ה
רבּ י  ּפ תח ּת וֹ רה. ללמד הלּ ילה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבחצוֹ ת

ואמר , קלד )יצחק  ה'(תהלים את בּ רכ וּ  הנּ ה ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
ה' עבדי ּפ ר ׁש וּ הוּ כּ ל  הרי  הזּ ה הּפ סוּ ק  וגוֹ '. ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌

הזּ ה ה0בח אבל  נת בּ אר , והרי ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים
בּ ני  הם וּ מי האמוּ נה, בּ ני כּ ל ׁש ל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶהוּ א

בּ ּת וֹ רההאמ וּ נה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים אוֹ תם ? ָ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
כּ ראוּ י . הּק דוֹ ׁש  ה0ם את ליחד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְויוֹ דעים
אוֹ תם האמ וּ נה , בּ ני אוֹ תם ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְוה0בח
בּ ּת וֹ רה לעסק הלּ ילה בּ חצוֹ ת ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ מדים
הּק דוֹ ׁש  את לׁש בּ ח י שׂ ראל בּ כנסת  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונדבּ קים

תוֹ רה. בּ דברי הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָבּ רוּ #

הלּ ילה ראה,בּ א בּ חצוֹ ת קם ׁש אדם בּ ׁש עה ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מתעוֹ ררת  צפ וֹ ן ורוּ ח בּ ּת וֹ רה ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַלעסק
עוֹ מדת  איּ לת אוֹ תּה  הלּ ילה, ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַבּ חצ וֹ ת

הוּ א  בּ ר וּ ! הּק ד וֹ ׁש  את וּ בׁש עהוּ מׁש בּ חת  . ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌
רבבוֹ ת וכּמ ה אלפים כּ ּמ ה ע וֹ מדת, ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֶׁש היא
מתחילים וכ לּ ם בּ מקוֹ מם, ע ּמ ּה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְעוֹ מדים
ׁש זּ כה מי  אוֹ תוֹ  הּק דוֹ ׁש . הּמ ל# את ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְלׁש בּ ח
הּק דוֹ ׁש  בּ ּת וֹ רה, לעסק  הלּ ילה בּ חצוֹ ת ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוקם
ׁש בּ ארוּ ה, כּ מ וֹ  לוֹ , מק ׁש יב הוּ א ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָבּ רוּ #

ח)ׁש כּ תוּ ב חברים(שיר  בּ גּ נּ ים ה יּ וֹ ׁש בת ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌
אוֹ תם וכל הׁש מיעני . לקוֹ ל # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמקׁש יבים
ה ּת ׁש בּ חת בּ ני וכל  מעלה ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְאוּ כלוּ סים
בּ ׁש ביל  ׁש וֹ ככים כּ לּ ם לרבּ וֹ נם, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ּמ זּמ רים

IIתהלים IIזוהר 
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בּת וֹ רה, ׁש עסק וּ  אוֹ תם ׁש ל ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת ׁש בּ חת
ואוֹ מרים: קלד )וּ מכריזים בּ רכ וּ (תהלים הנּ ה  ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌
ה' עבדי כּ ל ה' ה',את את בּ רכוּ  א ּת ם . ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌

אּת ם הּק דוֹ ׁש , הּמ ל # את ׁש בּ חוּ  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַאּת ם 
האיּ לת ואוֹ תּה  הּמ ל #. את  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַעּט ר וּ 
לפני  ועוֹ מדת אדם, בּ אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתע ּט רת
בּ אתי  בן בּ איזה ראה ואוֹ מרת: ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #

אלי#. התעוֹ ררּת י בן  בּ איזה וּ מי לפני#, ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
הּמ ל# לפני  ׁש לּ הם כּ לּ וֹ  ׁש ה0בח ?הם ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌3◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

ה' בּ בית  העוֹ מדים ואוֹ מר , ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוחוֹ זר 
אלּ וּ  ה', עבדי נקראים אלּ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַבּ לּ ילוֹ ת,
בּ רכה, וּ ברכתם  הּמ ל#, את לבר # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְראוּ יים

ׁש כּ תוּ ב וּ ברכוּ (שם)זהוּ  קדׁש  ידיכם שׂ אוּ  ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌
ׁש הּמ ל# ראוּ יים אּת ם וגוֹ '. ה' ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶאת
ׁש על  והבּ רכה ידיכם, על יתבּ ר # ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

היא. בּ רכה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְידיכם

קדׁש שׂ אוּ  מהוּ  קד ׁש . ה ּמ קוֹ םידיכם ? ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌
יוֹ צא העמק הנּ חל  ׁש ּמ עין ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן
להׁש קוֹ ת. מעדן יצא ונהר ׁש כּ תוּ ב  ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
כּ # מ0וּ ם עלי וֹ ן, קדׁש  ׁש נּ קרא הוּ א ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְועדן
וזוֹ כה כּ ן ׁש עוֹ שׂ ה ואדם  קדׁש . ידיכם  ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְשׂ אוּ 

עליו  ּמ כריזים מה מצּ יּ וֹ ן,לזה, ה' יברכ# ? ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌

מ ּמ קוֹ ם ה וּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  את  תבר # ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַאּת ה 
אוֹ ת# יבר # והוּ א עליוֹ ן, קדׁש  ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
והגּ בירה ׁש אּת ה ציּ וֹ ן, ׁש נּ קרא ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִמּמ ק וֹ ם
היה ׁש לּ כם ׁש הזּ וּ וּ ג כּ מ וֹ  כאחד. ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִּת תבּ רכ וּ 
מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  כּ # הּמ ל#, את לׁש בּ ח ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכאחד
מקוֹ ם מאוֹ תוֹ  ישׂ ראל, כּ נסת  ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תבּ רכת
ה' יברכ# ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ רכ וֹ ת. ל# ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַיזמין
טוּ ב  הוּ א מי יר וּ ׁש לם. בּ טוּ ב  וּ ראה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִמצּ יּ וֹ ן

ל ּה ירוּ ׁש לים ׁש יּ וֹ צאוֹ ת בּ רכוֹ ת אוֹ תן ? ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
צ דּ יק  דּ רגּ ת אוֹ תּה  ידי על ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמה ּמ ל #
וּ ראה מצּ יּ ון ה' יברכ# כּ ן, ועל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה.

אחד . דּ בר והכּ ל יר וּ ׁש לם, וּ ראה בּ טוּ ב ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
לבני ! יפה,בנים - לבני # בנים וּ ראה וגוֹ '. ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌

י שׂ ראל  על ׁש לוֹ ם זּ ה כּ אן מה צּ רי # מה ? ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌
י שׂ ראל  ׁש לוֹ םעל ׁש ּמ רבּ ה מ0וּ ם אלּ א ? ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

זה, לכל זוֹ כה הוּ א ׁש כּ אׁש ר  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
על  ׁש לוֹ ם וּ למּט ה. למעלה  ׁש לוֹ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַמר בּ ה
ׁש ל  ׁש בחם הוּ א וה0לוֹ ם סתם. ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,
כּ ל  ׁש ל  הוּ א ׁש בח ותחּת וֹ נים, ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
ׁש לוֹ ם מר בּ ים ת וֹ רה ודברי ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת,

ׁש כּ תוּ ב כט )בּ עוֹ לם, ה'(שם יּת ן לעּמ וֹ  עז ה' ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌
ב0ל וֹ ם. עּמ וֹ  את ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְיבר #

IIתהלים IIזוהר 
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לחודש כח

יהו�אקלה ׁש ם את הללוּ  יהו��הללוּ יּה  עבדי :�הללוּ  ©§¨©§¤¥§Ÿ̈©§©§¥§Ÿ̈

יהו�ב בּ בית אֹלהינוּ �ׁש עמדים בּ ית הללוּ יּה ג :'בּ חצרוֹ ת ¤Ÿ§¦§¥§Ÿ̈§©§¥¡¥©§¨

יהו� טוֹ ב נעים:�כּ י כּ י לׁש מוֹ  ישׂ ראלד זּמ רוּ  יּה  לוֹ  בּ חר יעקב כּ י ¦§Ÿ̈©§¦§¦¨¦¦©£Ÿ¨©¨¦§¨¥

בתשובה שישוב זרה  עבודה  מחשבת לו שיש  למי

ה' שם את א)הללו קלה ]:(קלה, לפרק תהלים אותו[שימוש יאמר ה '. לפני שלמה  בתשובה  לשוב
ב בשחרית  תפלתו  אחר  יום בקרבו .בכל יתחדש  נכון ורוח ובערבית  מנחה

IIתהלים IIשימוש

הּקדֹוׁש אם - מי את בחר מי  ידענּו ְִִִֶַַַָָָֹלא
ּבחר יעקב  אם יעקב, את ּבחר הּוא  ֲֲִֶַַַַָָָֹֹּברּוְך

ה ּוא ּבר ּוְך הּקד ֹוׁש את ֶַָָלֹו

לסגלּ תוֹ ּכ י  ישׂ ראל י ּה  ל וֹ  ּב חר (קלה,יעקב ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌.◌ָ◌

ויצא :ד ) פ' ח "א  קסא:)][זוהר -(דף ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַויּ חמנה
ויּ חמנה זּ ה ׁש רוּ חמה בּ ׁש עה  ראה, בּ א ? ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

נמׁש כים וֹלא קוֹ פאים הּמ ים נוֹ ׁש בת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָצפוֹ ן
ּת לוּ י , ׁש הדּ ין מ0וּ ם מׁש קים, וֹלא ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַלחוּ ץ
הּמ ים. את מקּפ יא הצּ פוֹ ן ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְוקר
מתח ּמ מים הדּ רוֹ ם, ר וּ ח ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ כׁש ּמ תעוֹ ררת 
אז  וׁש וֹ פעים. עוֹ בר ׁש לּ הם והּק ּפ אוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
הדּ ר וֹ ם ׁש ל  ׁש החם מ0וּ ם  מׁש קים, ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌3ֹ◌ַהכּ ל
מתח ּמ מים וכלּ ם  הּמ ים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַמפׁש ירים
הצּ פוֹ ן  ׁש ל  הּק ר מאוֹ תוֹ  ל ׁש ּת וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְוּ שׂ מחים
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ ראׁש וֹ נה. להם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

והרי ויּ חמנה, ו יּ חמוּ .[ולא]ויּ חמנה. כתוּ ב ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌
התכּ וּ ן  זה ועל נקבוֹ ת. כּ לּ ם ׁש הם ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש כּ תוּ ב  וזהוּ  בּ חכמה, מעשׂ ה לעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ֲ◌ַיעקב
ּפ תח וגוֹ '. לח לבנה מּק ל  יעקב  לוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַויּ ּק ח

אלעזר] י ּה ואמר,[רבי  ל וֹ  בּ חר  יעקב כּ י ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌
לסגלּ תוֹ  לוֹ י שׂ ראל  בּ חר יעקב  כּ י ראה , בּ א . ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌.◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌

אם - מי  את בחר מי  ידענוּ  ֹלא כּ אן עד ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָיּה ,
אם יעקב, את בּ חר הוּ א בּ ר וּ # ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
אלּ א הוּ א, בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  את לוֹ  בּ חר ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַיעקב

בּ ר וּ # ׁש הּק ד וֹ ׁש  ידענוּ  הכּ תוּ ב  0גּ לּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִמּמ ה
ׁש כּ תוּ ב  לגוֹ רלוֹ , יעקב את נטל (דבריםהוּ א ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

נחלתוֹ .לב ) חבל  יעקב ע ּמ וֹ  ה' חלק ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִכּ י 

ּברּוְך ׁשהּקדֹוׁש י ׂשראל ׁשל חלקם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָא ׁשרי
ולהי ֹות ּבהם להּדבק בהם התרּצה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָה ּוא

בחלקֹו יהיּו ו ׁשהם חלק  ְְְְִֵֵֶֶֶֶָלהם

לסגלּ תוֹ ּכ י  י שׂ ראל י ּה  לוֹ  ּב חר (קלה,יעקב  ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌.◌ָ◌

בשלח :ד ) פ ' ח"ב מ"ח :)][זוהר ויּ סר(דף  ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְועוֹ ד
חלקם א ׁש רי  ראה, בּ א - מרכּ בתיו אפן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֵאת
התר צּ ה הוּ א בּ ר וּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  י שׂ ראל  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ל
חלק, להם ולהיוֹ ת בּ הם להדּ בק ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָבהם

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  בחלק וֹ . יהיוּ  יג )וׁש הם (דברים ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וכתוּ ב תד בּ קוּ ן. ד )וּ בוֹ  ה דּ בקים(שם ואּת ם ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

וכתוּ ב מּמ ׁש . בּ ה' א ֹלהיכם. קלה)בּ ה' (תהלים ַ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ע ּמ וֹ  ה' חלק כּ י  וכתוּ ב  יּה . לוֹ  בּ חר  יעקב ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִכּ י
מזּ רע  אוֹ תם ׁש הוֹ ציא נחלתוֹ . חבל ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב

להי וֹ ת ּת וֹ רהקד וֹ ׁש  להם נתן זה ועל חלקוֹ , ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
עד  ׁש נים אל ּפ ים גּ נוּ זה עליוֹ נה ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְקדוֹ ׁש ה
וּ מ0וּ ם נאמר. זה והרי  העוֹ לם, נברא ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
אחריה ללכת לי שׂ ראל אוֹ תּה  נתן ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַאהבתוֹ 

בּ ּה . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולדבּ ק

לסגלּ תוֹ ּכ י  י שׂ ראל י ּה  לוֹ  ּב חר (קלה,יעקב  ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌.◌ָ◌

תרומה :ד ) פ ' ח "ב  קכ"ו:)[זוהר ה'](דף ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַוידבּ ר

IIתהלים IIזוהר 
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ויקח וּ  ישׂ ראל בּ ני אל דּ בּ ר לּ אמר. מׁש ה ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַֹ◌ֵ◌ֶֹ◌ֶאל
לבּ וֹ  י דּ בנּ וּ  אׁש ר  איׁש  כּ ל מאת ּת רוּ מה  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִלי

ּפ תח, ח יּ יא רבּ י  קלה)וגוֹ '. יעקב (תהלים  כּ י  ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֹ
חביבים כּ ּמ ה לסגלּ תוֹ . י שׂ ראל  יּה  לוֹ  ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָבּ חר 
ׁש התר צּ ה הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  לפני ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
עּמ ם, וּ להתק0ר בּ הם להדּ בק ורצה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבהם
ׁש כּ תוּ ב  בּ עוֹ לם, יחידי  עם אוֹ תם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְועשׂ ה

ז) ב  אחד (שמואל  גּ וֹ י כּ ישׂ ראל כעּמ # ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מי 
זהוּ  בוֹ . והתק0רוּ  בוֹ  התרצּ וּ  והם  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָבּ ארץ ,

וכתוּ ב  יּה , ל וֹ  בּ חר  יעקב כּ י  (דבריםׁש כּ תוּ ב ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌
העּמ יםלב ) לׁש אר ונתן עּמ וֹ . ה' חלק ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִכּ י

נטל  והוּ א עליהם, ממנּ ים גּ ד וֹ לים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַׁש לּ יטים
לחלק וֹ . ישׂ ראל ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶאת

לסגלּ תוֹ ּכ י  י שׂ ראל י ּה  לוֹ  ּב חר (קלה,יעקב  ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌.◌ָ◌

תרומה :ד ) פ ' ח"ב קכ"ו:)[זוהר ֹבּ א](דף 
עליוֹ ן  ס וֹ ד - י ּה  לוֹ  בּ חר  יעקב כּ י ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְוּ ראה,
אז  ישׂ ראל, ונקרא ׁש הׁש לם כּ יון ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה.
ונטל  הצּ דדים, בּ כל הכּ ל נטל ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ִלסגלּ תוֹ ,
אמר בּ כּ ל. ונׁש לם למּט ה, ונטל  ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ׁש נינוּ , הרי ׁש מעוֹ ן, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
בּ חקיקוֹ תיו  חקק העוֹ לם , את הוּ א ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
בּ סוֹ דוֹ ת קל ּפ וֹ ת ּת וֹ # האמוּ נה סוֹ ד וֹ ת ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶׁש ל
והכּ ל  למּט ה, וחקק  למעלה  וחקק ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים,
הּק דוֹ ׁש  ה0ם גּ לּ וּ פי בּ סוֹ ד  אחד, ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד 
וּ מּט ה, מעלה בּ אוֹ תיּ וֹ תיו ׁש 0וֹ לט  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶיהו"ה,
העוֹ לם - העוֹ למ וֹ ת נתקנ וּ  זה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְוּ בסוֹ ד 

הּת חּת וֹ ן. והעוֹ לם ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעליוֹ ן

י',העוֹ לם  אוֹ ת ׁש ל בּ ּס וֹ ד נתקן העליוֹ ן ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
ׁש יּ צאה ראׁש וֹ נה עליוֹ נה ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ְנקדּ ה
עוֹ מד  וֹלא ידוּ ע, ׁש ֹּלא והגּ נוּ ז הנּ סּת ר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִמּת וֹ #
האין  סוֹ ד  ׁש ל עליּ ה כּ לל, נוֹ דע וֹלא  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְלהוּ דע 

סת וּ מּת וֹ # דּ ּק יק ס וֹ ף, אחד אוֹ ר מאיר זה ר ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
האוֹ רוֹ ת. כּ ל  כּ לל  בּ תוֹ כוֹ  כּ וֹ לל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונסּת ר,

הכּ ה, ׁש ֹּלא מי  בּ וֹ  הכּ ה נס ּת ר  אוֹ ר ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ באוֹ תוֹ 
אחד  אוֹ ר יצא ואז האיר, ׁש ֹּלא  מי בּ וֹ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵהאיר
אוֹ ר לגנז להׁש ּת עׁש ע, לעדּ וּ ן, עדּ וּ ן ֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הוּ א
אוֹ ר ואוֹ תוֹ  האוֹ ר. אוֹ תוֹ  בּ תוֹ # ונסּת ר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַדּ ּק יק

התקיּ מ וּ  נסּת ר , לעדּ וּ ן, עדּ וּ ן (נרקמו)ׁש הוּ א ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ידוּ עים, ׁש ֹּלא ר0וּ מים ׁש 0ה ב וֹ  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונתקנוּ 
עדּ וּ ן  להגּ נז כּ ׁש נּ כנס דּ ּק יק אוֹ ר  לאוֹ תוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְּפ רט 
ׁש יּ וֹ צא הזּ ה והאוֹ ר בּ אוֹ ר. א וֹ ר  ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ עדּ וּ ן,
ואימתני  מפחיד הוּ א הדּ ּק יק, האוֹ ר  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִמּת וֹ #
עוֹ לם ונעשׂ ה התּפ 0ט  וזה  יוֹ תר, ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְותּק יף 
נסּת ר עוֹ לם העוֹ למוֹ ת, לכל  ׁש ּמ איר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 
ר בּ וֹ א ׁש ׁש  דרים וּ בתוֹ כוֹ  כּ לל, ידוּ ע ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
וּ מחנוֹ ת וחילוֹ ת דּ יּ רים אוֹ תם ׁש ל ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶאלף
ונתקנוּ  אוֹ תם ׁש הוֹ ציא וכיון ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נוֹ ת.
ׁש ל  סוֹ ד והם אחד, חבּ וּ ר הוּ א אז ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכאחד,
נסּת ר, עוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  ׁש התחבּ רה וי"ו ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ ת

כּ תוּ ב י ּה ואז לוֹ  בּ חר יעקב כּ ׁש יּ וֹ צאכּ י . ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌
לסגלּ תוֹ . י שׂ ראל  אז י "ּה , מּת וֹ # ונתקן ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָוי"ו
לעלוֹ ת רׁש וּ ת נּת נה ֹלא העוֹ לם בּ ני ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִלשאר
וכוֹ נס  ׁש נּ וֹ טל  מקוֹ ם לסגלּ תוֹ , רק אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָכּ #,
נוֹ טלים זה וּ מּת וֹ # למּט ה, דּ רגּ ה וזוֹ הי  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַהכּ ל,
כּ מ וֹ  בג לּ וּ י ֹלא אבל הרצוֹ ן, בּ סתר  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
ּת רוּ מה. לי ויקחוּ  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  יעקב . ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ טל

האב ֹות ׁשל ׁשת לֹו אמר  לסגּלתֹו? ּזה ְְִֶֶַַָָָָֹֻמה 
סגּלה ְְְִָֻנקרא ּו

יּה ּכ י  ל וֹ  ּב חר ד )וגוֹ 'יעקב ח"ג:(קלה, [זוהר ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌

במדבר קי"ט:)פ ' ואמר,](דף  כג )ּפ תח (במדבר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
זעם ֹלא אזעם  וּ מה אל קבּ ה ֹלא אּק ב ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֶ◌ָמה 
למּט ה. י ׁש  למעלה ׁש יּ ׁש  כּ מוֹ  ראה, בּ א ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְה'.
למּט ה - שׂ מאל ויׁש  ימין יׁש  ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
לימין  אחוּ זים י שׂ ראל והעּמ ים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
עוֹ בדי  העּמ ים הּק דוֹ ׁש . הּמ ל# ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ִבּ קד0ת
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יהו�הלסגלּ תוֹ : גדוֹ ל כּ י ידעּת י אני אֹלהים�כּ י מכּ ל :'ואדנינוּ  ¦§ª¨¦£¦¨©§¦¦¨§Ÿ̈©£Ÿ¥¦¨¡¦

יהו�ו חפץ אׁש ר ּת הוֹ מוֹ ת:�כּ ל וכל בּ יּ ּמ ים וּ בארץ בּ $מים עשׂ ה Ÿ£¤¨¥§Ÿ̈¨¨©¨©¦¨¨¤©©¦§¨§

מאוֹ צרוֹ תיו:ז רוּ ח מוֹ צא עשׂ ה לּמ טר בּ רקים הארץ מקצה נשׂ אים ¨§¥©¥¨¨¨¨©¦¨§¤¨¨¥§¦¦¦§¤£©מעלה

בּ המה:ח עד מאדם מצרים בּ כוֹ רי בּ תוֹ ככיטׁש הכּ ה וּ מפתים אתוֹ ת ׁש לח ¤¦¨§¥¦§¨¦¥¨¨©§¥¨¨©ŸŸ§¦§¥¦

רוּ ח לצד  לשׂ מאל, וּ מזּ לוֹ ת  ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכוֹ כבים
דּ רג וֹ ת מכּ ל  למּט ה וכלּ ם  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ַהּט מאה.
עד  בּ זוֹ  זוֹ  אחוּ זוֹ ת הדּ רגוֹ ת  וכל ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ַה7מאל.
נוֹ סע, ׁש הראׁש  וּ כמוֹ  מהרא ׁש . ◌ַ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּת לוּ י וֹ ת
מה תחּת וֹ ן. ׁש הוּ א הזּ נב , נוֹ סע  הגּ ון ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְבּ אוֹ תוֹ 

זההּט עם וּ מ0וּ ם בּ וֹ . ׁש אחוּ ז מ0וּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
צד  בּ אוֹ תוֹ  וּ מ זּ ל וֹ ת, כוֹ כבים עוֹ בדי  ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים
בּ לעם מנהגים. כּ # ׁש לּ הם ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַהּט מאה
וה וּ א ה ּת חּת וֹ נוֹ ת, הדּ רגוֹ ת בּ כל ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהׁש ּת ּמ ׁש 

בּ ּת  רוֹ אה הזּ נב,היה ׁש הוּ א הזּ ה, ח ּת וֹ ן ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ # מ0וּ ם בּ ראׁש . אלּ א להתנהג יכ וֹ ל ◌ָ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

אל , קבּ ה ֹלא אּק ב מה הראש אמר (שהוא  ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌
נמצאמשום) אינוֹ  העליוֹ ן הראׁש  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶׁש אוֹ תוֹ 

ׁש האל  גּ ב  על  ואף היּ מים. בּ אוֹ תם ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבדין
לוֹ קחת הזּ וֹ  הּק ד וֹ ׁש ה הּמ לכוּ ת בּ ארנ וּ , ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה
העוֹ לם ׁש ל והחסד והּט וֹ ב הכּ ל, כּ מוֹ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֵׁש ם

של הזּ ה, וחסד טוב  והוא  עליון , אחר במקום (בארנו ַ◌ֶ◌
שלמעלה) כמו שם לוקחת הזו הקדושה המלכות העולם ,

זוֹ עם ׁש הוּ א אלּ א אל , נקראת זה  ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
דין. בּ וֹ  ׁש נּ מצא יוֹ ם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְבּ כל 

הנאתוּ בא  ׁש בּ וֹ  בּ ארנוּ  ׁש דּ י  אל ראה, ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌
ׁש הרי  דּ י. לע וֹ לם אמר והוּ א ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
כּ # וּ מ0וּ ם עּמ וֹ , ׁש ּמ זדּ וּ ג הוּ א זה ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָהאל
מה זה ועל ׁש דּ י . ׁש ל  אל ׁש דּ י, אל  ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִנקרא
כּ מ וֹ  כּ #, מ0וּ ם אל . קבּ ה  ֹלא ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ַֹ◌ֶאּק ב
הּת חּת וֹ ן. מתעוֹ רר כּ # - הראׁש  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּמ תעוֹ רר 

ואמר, ּפ תח אלעזר , רבּ י  מו)בּ כה (ירמיה ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כּ עת וגוֹ '. יל# כּ נּ ח ׁש  זה)ק וֹ לּה  (כמו ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

כּ נּ חׁש . הוֹ לכת ודּ אי  היא בּ גּ לוּ ת , ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
כּ ׁש הוּ א לעפר,(בדין)נחׁש , ראׁש וֹ  כּ וֹ פף ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌

אוֹ תם כּ ל את וּ מכּ ה ׁש וֹ לט הזּ נב, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶעוֹ לה
- בּ גּ לוּ ת כּ עת כּ # אף לפניו. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאים
ׁש וֹ לט. וה זּ נב לעפר , כּ פוּ ף הראׁש  זה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְכּ גוֹ ן
יׁש ֹלט למעלה, יעלה ׁש הזּ נב עשׂ ה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמי

כּ ל ויכּ ה ועם למּט ה . ׁש ּמ ת כּ וֹ פף הראׁש  ? ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
מּס יעוֹ  וּ מי הזּ נב את  מנהיג מי ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶזה,

ׁש ה וּ אלמּס עיו  גּ ב  על  אף  הראׁש . זה ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
בּ גלל  מּס עיו . את מנהיג הוּ א לעפר , ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָכּ פוּ ף 

יל#. כּ נּ חׁש  קוֹ לּה  ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶזה,

בּ זּ נב,ועכׁש ו , אח וּ זים ׁש הם העּמ ים ׁש אר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
וּ מכּ ים, ו ׁש וֹ לטים למעלה, ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִעוֹ לים

ׁש נּ אמר כּ מוֹ  לעפר, כּ פוּ ף ה)והראׁש  (עמוס  ְ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
זה, כּ ל  ועם וגוֹ '. קוּ ם תוֹ סיף ֹלא ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָנפלה

וׁש וֹ מר  הזּ נב  את מנהיג  הזּ ה (ומסיע )הראׁש  ָ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  א)אוֹ תוֹ , השירים שׂ מני (שיר  ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌3◌ִ◌

עוֹ בדי  ע ּמ ים אלּ ה הכּ רמים. את  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵֹנטרה
רבּ י  בּ א הזּ נב. ׁש הם וּ מזּ לוֹ ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָכוֹ כבים
ֹלא אלמלא ואמר, ידיו  ונׁש ק ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְיהוּ דה,
זה ׁש 0אלּת י  אלּ א בּ עוֹ לם, דבר  ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָׁש אלּת י

א ידעּת י והרוח ּת י  ׁש עכׁש ו לי , דּ י - וֹ ת וֹ  ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וׁש לט וֹ נם וּ מזּ לוֹ ת כ וֹ כבים עוֹ בדי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַעּמ ים
י שׂ ראל , ׁש ל חלקם אׁש רי מנהג. ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌3◌ֵאי#

כּ תוּ ב קלה)ׁש עליהם ל וֹ (תהלים בּ חר  יעקב  כּ י  ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌
זּ הי ּה  מה אלעזר , רבּ י לוֹ  אמר  וגוֹ '. ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

הלּ לוּ לסגלּ תוֹ  האבוֹ ת ׁש ֹלׁש ת לוֹ , אמר ? ִ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
כּ מ וֹ  למּט ה, בּ ין למעלה  בּ ין סגלּ ה, ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנקראוּ 
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עבדיו: וּ בכל בּ פרעה עצוּ מים:ימצרים מלכים והרג רבּ ים גּ וֹ ים ׁש הכּ ה ¦§¨¦§©§Ÿ§¨£¨¨¤¦¨¦©¦§¨©§¨¦£¦

כּ נען:יא ממלכוֹ ת וּ לכל ׁש ן הבּ  מל� וּ לעוֹ ג האמרי מל� ארצםיבלסיחוֹ ן ונתן §¦¤¤¨¡Ÿ¦§¤¤©¨¨§Ÿ©§§§¨©§¨©©§¨

עּמ וֹ : לישׂ ראל נחלה יהו��יהו�יגנחלה לעוֹ לם לדר�ׁש מ% זכר% ©£¨©£¨§¦§¨¥©§Ÿ̈¦§§¨§Ÿ̈¦§§§Ÿ

יהו�ידודר: ידין יתנחם:�כּ י עבדיו ועל וזהבטועּמ וֹ  כּ סף הגּ וֹ ים עצבּ י ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ̈©§©£¨¨¦§¤¨£©¥©¦¤¤§¨¨

אדם: ידי יראוּ :טזמעשׂ ה וֹלא להם עינים ידבּ רוּ  וֹלא להם להםיזּפ ה אזנים ©£¥§¥¨¨¤¨¤§§©¥¥©¦¨¤§¦§¨§©¦¨¤

בּ פיהם: רוּ ח יׁש  אין אף יאזינוּ  בּ הם:יחוֹלא בּ טח אׁש ר כּ ל עשׂ יהם יהיוּ  כּ מוֹ הם §©£¦©¥¤©§¦¤§¤¦§Ÿ¥¤Ÿ£¤Ÿ¥©¨¤

יהו�יט את בּ רכוּ  ישׂ ראל יהו��בּ ית את בּ רכוּ  אהרן בּ יתכ :�בּ ית ¥¦§¨¥¨§¤§Ÿ̈¥©£Ÿ¨§¤§Ÿ̈¥

אחד . והכּ ל  וישׂ ראלים, לויּ ם כּ הנים  ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ֶזה
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל סגלּ תוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְואלּ ה

ׁש כּ תוּ ב וזהוּ  למּט ה, וּ סגלּ תוֹ  (שמותלמעלה ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
הע ּמ ים.יט ) מכּ ל  סגלּ ה לי ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִוהייתם

וגו'ונתן  נחלה יב )ארצם ח"ג:(קלה , [זוהר ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

עב:) תורה](דף  נחלהזוהר ארצם ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְונתן
יהודה רבי  אמר ע ּמ וֹ . לי שׂ ראל ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַנחלה

כתוב ב )למדנו את(ירמיה ותטמאו  ותבואו
אשרי  לתועבה, שמתם ונחלתי ארצי 
בארץ  מדורו לשים בחייו שזכה מי חלקו
זוכה לה שזוכה מי שכל הקדושה,
שלמעלה השמים מטל  עליו להמשיך 
להתקשר שזוכה מי  וכל הארץ , על  היורד
זוכה הקדושה, הארץ בזאת בחייו
העליונה, הקדושה בארץ אח"כ להתקשר
לו  ומביאים בחייו זכה שלא מי וכל
שמתם ונחלתי  כתוב עליו שם, להקרב

אחר, זר  ברשות יצאה רוחו לתועבה,
הקדושה, הארץ רשות תחת הובא וגופו
מי  וכל קדש, וחול חול קדש עשה כביכול
הקדושה בארץ נשמתו לצאת שזוכה
כנפי  תחת להתקשר  וזוכה חטאיו, נתכפרו

שנאמר  לב )השכינה, אדמתו (דברים וכפר 
ואל  לרבונו , הפקדון מחזיר  והוא עמו,
זוכה בחייו לזה זוכה אם אלא  עוד
אותן  וכל  תמיד , קדוש רוח עליו שיומשך 
ברשות ויושבים  בחייו לזה זכו שלא
זר, אחר  רוח עליהם נמשך אחר,
לאחר, רבונם של  הפקדון ומחזירים
שמה סבא המנונא רב עלה כאשר  למדנו
הישיבה מן תלמידים עשר שנים עמו היו
זה לדרך  הולך שאני  מה להם אמר  שלו,

עושה אני גופי בשביל  אלאקסולא
לרבוני . הפקדון להחזיר 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

שבעיני קסו . הכיר המנונא  שרב לומר  יש
לא"י , מבבל שעולה מה  הדבר נכון  אין תלמידיו
לעשות יוכל שלא מה  ישיבה, מנהג היה  בבבל  כי
והלא תורה, ביטול  בזה שיש  נמצא בא"י , כך
שאולי  רבם  אחרי והרהרו כלם , כנגד תורה תלמוד 

הזה, עולם  של  הטבה איזו לבעבור זאת  עושה
להם והבין  עצמו  מתרץ המנונא  רב  היה ולכך
ואין  כחתיו שנתמעטו משום רק  זאת שעושה
בעצמו  מרגיש כי  ישיבה לנהג עוד ביכולתו

קצו: שקרוב
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יהו� את בּ רכוּ  יהו��הלּ וי יהו��יראי את בּ רוּ �כא:�בּ רכוּ  ©¥¦¨§¤§Ÿ̈¦§¥§Ÿ̈¨§¤§Ÿ̈¨

הללוּ יּה :�יהו� ׁש לם ירוּ  ׁש כן מצּ יּ וֹ ן §Ÿ̈¦¦Ÿ¥§¨¨¦©§¨

ּבּקדֹוׁש א ֹוחז ּכאּלּו ּבּתֹורה  ׁשעֹוסק מי ְִִֵֵֶַַָָָּכל
ה ּוא ָּבר ּוְך

הללוּ יּה בּ רוּ   ירוּ ׁש לם ׁש כן  מצּ יּ וֹ ן  (קלה,ה' ָ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ויקרא :כא) פ' ח "ג ט:)[זוהר ּפתח(דף ַָע ֹוד

קלה )]ואמר, ׁש כן (תהלים מצּ יּ וֹ ן  ה' בּ ר וּ ! ְַָָ◌ִ◌ִ◌ֵֹ◌
הלל וּ יּה . בּ ר וּ #ירוּ ׁש לם הוּ א מצּ יּ וֹ ן ?וכי  ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌

בּ ר וּ # הוּ א העליוֹ ן העמק מהנּ הר  !והרי  ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
מאוֹ ר הלּ בנה  כּ ׁש ּמ אירה ה', בּ ר וּ # ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א

וּ  מוּ סרה0מׁש  וֹלא לזוֹ , זה  מתקרבים ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
נקראת ׁש הלּ בנה ולפעמים מזּ ה. הזּ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָהאוֹ ר 
כּ # יהו"ה, נקרא ׁש הוּ א כּ מוֹ  הּמ ל#, ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  יהו"ה, נקראת יט )היא (בראשית ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ואׁש  גּ פרית עמרה ועל סדם  על המטיר  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַוה'

אלּ א לבדּ וֹ , זה וֹלא ה0מים. מן ה' ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֵמאת
לפעמים אחד ׁש ליח נקרא(ממש )אפלּ וּ  ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

- מצּ יּ וֹ ן ה' בּ רוּ # אחר  דּ בר הּמ ל#. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  נוֹ דע  מקוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵמאיזה

בּ ר וּ # מ ּמ קוֹ םׁש הוּ א מצּ יּ וֹ ן, ואמר חזר ? ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌
הּט עם מה בּ רוּ #. ׁש הוּ א נוֹ דע  ציּ וֹ ן ?ׁש ל ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ׁש כּ תוּ ב קלד )מ0וּ ם ה'(תהלים צוּ ה ׁש ם  כּ י ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
הבּ רכה  אׁש רי את ייסא, ר בּ י ל וֹ  אמר וגוֹ '. ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

אוֹ תם אׁש רי זה. לכל  ׁש זּ כית ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶחלק#
בּ ּת וֹ רה ׁש עוֹ סק מי  ׁש כּ ל בּ ּת וֹ רה. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש עוֹ סקים
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הוּ א. בּ רוּ # בּ ּק דוֹ ׁש  אוֹ חז ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְכּ אלּ וּ 

ד ) חיּ ים(דברים  אֹלהיכם בּ ה ' הדּ בקים ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְואּת ם
היּ וֹ ם. ◌ַ◌ֶ◌ְ◌3כּ לּ כם

IIתהלים IIזוהר 
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ליהו�אקלו חסדּ וֹ :�הוֹ דוּ  לעוֹ לם כּ י טוֹ ב לאֹלהיבכּ י 'הוֹ דוּ  ©Ÿ̈¦¦§¨©§¥¥
חסדּ וֹ :'האֹלהים לעוֹ לם חסדּ וֹ :ג כּ י לעלם כּ י האדנים לאדני הוֹ דוּ  ¨¡¦¦§¨©§©£Ÿ¥¨£Ÿ¦¦§Ÿ¨©§

חסדּ וֹ :ד  לעוֹ לם כּ י לבדּ וֹ  גּ דלוֹ ת נפלאוֹ ת כּ יהלעשׂ ה בּ תבוּ נה ה$מים לעשׂ ה §Ÿ¥¦§¨§Ÿ§©¦§¨©§§Ÿ¥©¨©¦¦§¨¦

זדונות על להודות

טוב כי לה' א)הודו קלו ]:(קלו, לפרק תהלים הזדונות.[שימוש על להודות לאמרו טוב

IIתהלים IIשימוש

ּכי לב ּדֹו ּגדלֹות  נפלאֹות לעׂשה ְְְְִִֵַָֹמעשה :
עם הּקּב"ה עׂשה  ט ֹוב ֹות ּכּמה חס ּדֹו ְְִַַַָָָָָָלעֹולם 

האדם ְֵָָָּבני

לעוֹ לם לעשׂ ה ּכ י  לבדּ וֹ  גּ דלוֹ ת נפלא וֹ ת ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ד )חסדּ וֹ  בלק:(קלו, פ' ח"ג (דף[זוהר ַ◌ְ◌

בּ ּת וֹ ,]ר:) את לראוֹ ת הוֹ ל # היה ּפ נחס  ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י 
והיוּ  ח וֹ לה, ׁש היתה ׁש מעוֹ ן, רבּ י  ׁש ל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִאׁש ּת וֹ 
על  רכב והוּ א החברים, אּת וֹ  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְהוֹ לכים
בּ ׁש ני  ּפ גע בּ דּ ר#, הוֹ ל# ׁש היה עד ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲחמ וֹ ר וֹ .
קוֹ ל  התעוֹ רר  זה בּ שׂ דה להם, אמר ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַערבים.
אין  העוֹ לם מימי לוֹ , אמר וּ  העוֹ לם. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִמימי
יוֹ ם ׁש הרי י וֹ דעים. אנוּ  מ יּ מינוּ  יוֹ דעים, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָאנוּ 
דּ רכים מקּפ חים לסטים א וֹ תם היוּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאחד 
בּ אוֹ תם וּ פגע וּ  שׂ דה, בּ אוֹ תוֹ  אנׁש ים  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל
מרחוֹ ק  ונׁש מע  לקּפ חם, ורצוּ  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְיהוּ דים
ׁש נּ ער הזּ ה החמ וֹ ר  קוֹ ל הזּ ה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַבּ 7דה
קוֹ ל  בּ אוֹ תוֹ  אׁש  ׁש להבת וּ באה ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַּפ עמים,

שדה) אוֹ תם(באותו ונצּ לוּ  אוֹ תם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְו שׂ רף
זה בּ דבר ערבים, להם, אמר ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְיהוּ דים.
מלּ סטים זה י וֹ ם ּת נּ צלוּ  לי, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶׁש אמר ּת ם
רבּ י  בּ כה בּ דּ ר#. לכם ׁש ּמ חכּ ים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲאחרים
זה נס התרח0וּ ת העוֹ לם רבּ וֹ ן ואמר, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִּפ נחס
וֹלא יהוּ דים אוֹ תם  ונצּ ל וּ  בּ גלליּ , ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָע0יּ ת 

ואמר , ּפ תח  קלו)ידעּת י. לעשׂ ה (תהלים ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌
כּ ּמ ה  חס דּ וֹ . לע וֹ לם  כּ י  לב דּ וֹ  גּ דל וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנפלאוֹ ת 
בּ ני עם הוּ א בּ ר וּ ! הּק ד וֹ ׁש  עשׂ ה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָטוֹ בוֹ ת

י וֹ ם, בּ כל להם מרחי ׁש  נּס ים וכ ּמ ה  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם,
בּ לבדּ וֹ  הוּ א רק  י וֹ דע, בּ בּ קרוֹלא  קם אדם . ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌

על  רגלוֹ  שׂ ם והאדם להרגוֹ , בּ א ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְונחׁש 
ּפ רט האיׁש , בּ זה ידע וֹלא  והוֹ רגוֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְֹראׁש וֹ 

- בּ לבדּ וֹ  בּ רוּ #-הוּ א לעשׂ ה ל ּק דוֹ ׁש - הוי ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌
לבדּ וֹ  גּ דל וֹ ת בּ דּ ר #נפלאוֹ ת הוֹ ל# אדם  . ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

כּ פר ונּת ן אחר בּ א להרגוֹ , מח כּ ים ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְולסטים
לוֹ  ׁש עשׂ ה ה ּט וֹ ב  ידע  ֹלא נצּ ל , והוּ א ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַּת ח ּת יו
רק  לוֹ , ׁש הרחי ׁש  והנּ ס הוּ א בּ רוּ # ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
גּ דלוֹ ת נפלאוֹ ת לעשׂ ה הוי  - בּ לבדּ וֹ  ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א
יוֹ דע. ֹלא ואחר ויוֹ דע, ע שׂ ה לבדּ וֹ  ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְלבדּ וֹ .

00אלּת י אמר  מה חברים, לחברים, ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ּת מיד  ׁש נּ מצאים האלּ ה ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָלערבים
מׁש ּת דּ לים ׁש הם החברים קוֹ ל אם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַבּ 7דוֹ ת
ורבּ י  ׁש מעוֹ ן  רבּ י  ׁש הרי  ׁש מעוּ , ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 
לפנינוּ  הלכ וּ  החברים וּ ׁש אר  בּ נוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר
הלּ לוּ  לערבים וׁש אלּת י  מאּת נ וּ , ידעוּ  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוֹלא
ׁש מעוֹ ן  רבּ י  ׁש ל ׁש ּק וֹ לוֹ  ׁש יּ דע ּת י ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם ,
0ֹּלא מה לי גּ לּ וּ  והם והרים, שׂ ד וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַירגּ יז
ערבים אוֹ תם הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָידע ּת י.
אּת ה זקן, זקן לוֹ , אמר וּ  אליו. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָחזר וּ 
יוֹ ם על ׁש אלּת  ו ֹלא העוֹ לם, מימי  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְׁש אלּת נוּ 
ראינוּ  ּת מיהה. על תמיהה ׁש ראינוּ  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶזה,
יחד  אחד וזקן יוֹ ׁש בים, אדם בּ ני  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲחמ 0ה 
וּ פוֹ רשׂ ים מת כּ נּ סים  עוֹ פוֹ ת וראינוּ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִאּת ם ,
ואלּ וּ  הוֹ לכים אלּ וּ  ראׁש יהם , על ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְכּ נפים
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ראׁש יהם, מעל עבר ֹלא והצּ ל  ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָׁש בים ,
והם עליהם, קוֹ לוֹ  הרים זקן  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְואוֹ תוֹ 
ערבים ׁש אלּת י . זה על אמר , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְׁש וֹ מעים.
לפניכם תקינה ּת הא זוֹ  ודר # ּת לכוּ , ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַערבים,
לי  אמרּת ם דברים ׁש ני 0ּת רצוּ . מה ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְבּ כל 
החברים, לוֹ  אמרוּ  הלכוּ . בהם . ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש 7מחּת י
אי# בּ וֹ , ׁש רוּ י ׁש מעוֹ ן ׁש ר בּ י  מק וֹ ם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָאוֹ תוֹ 

י וֹ דעים ּת ׁש אנוּ  להם, אמר לבעל ? איר וּ  ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ּפ סיעוֹ תיו  ידרי # ׁש הוּ א הבּ המוֹ ת ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְּפ סיעוֹ ת
סטה וחמ וֹ רוֹ  חמוֹ ר וֹ , טוֹ ען היה ֹלא ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְלׁש ם.
התחיל  ל ׁש ם. והל# מילין, ׁש ני ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵמה דּ ר #
ואמר ּפ נחס רבּ י ירד ּפ עמים, ׁש ֹלׁש  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִלנהר
היּ מים, ּפ ני  סבר לק בּ ל נק וּ ם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַלחברים,
וּ פנים גּ דוֹ לוֹ ת  ּפ נים אלינ וּ  יצא וּ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש עכׁש ו
החמוֹ ר, נהרת ׁש מעוֹ ן רבּ י  ׁש מע ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְקטנּ וֹ ת.

ק וֹ ל ׁש הרי  נקוּ ם לחברים, (שמחת)אמר ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌
אלינוּ . התעוֹ רר  החסיד  הזּ קן  ׁש ל ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַהחמוֹ ר

החברים. וקמוּ  ׁש מע וֹ ן רבּ י  ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָקם 

ואמר,ּפ תח ׁש מעוֹ ן צח)ר בּ י מזמ וֹ ר(תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
נפלאוֹ ת  כּ י  חד ׁש  ׁש יר לה' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִׁש ירוּ 

למעלה,עשׂ ה טעם זקוּ ף מזמוֹ ר , (שיר וגוֹ '. ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לזה) קראנו  גּ דוֹ ל ,ל ּמ היתום טעם ר ׁש וּ ם אלּ א ? ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌

בּ עטרת מתעּט ר  מזמ וֹ ר  אוֹ תוֹ  בּ א ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
מי  זקוּ ף . וּ בא ראׁש וֹ  על  למעלה ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעלי וֹ נה

זוֹ  ׁש ירה גּ עיּ וֹ תאמר בּ אוֹ תן ּפ ר וֹ ת א וֹ תן ? ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
היוּ  למי  חדׁש , ׁש יר  לה' ׁש יר וּ  גוֹ עוֹ ת. ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש היוּ 

ׁש יר וּ  לכ ּמ האוֹ מרוֹ ת מרכּ בוֹ ת, לכּמ ה ? ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
ׁש ם באים ׁש הי וּ  דרגוֹ ת, לכּמ ה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌3◌ְממ נּ ים,

הארוֹ ן את לק בּ ל היוּ (סתם)ויצאוּ  ולהם , ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מה זכר . - חדׁש  ׁש יר לה' ׁש ירוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְאוֹ מר וֹ ת.

נקבה ׁש ירה, אמר  וּ מׁש ה ׁש יר , כּ אן ?הּט עם ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
אחד ארוֹ ן בּ מׁש ה ׁש ם זּ את,(לחוד )אלּ א . ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֹ

יוֹ תר, וֹלא ואוּ כלוּ סיה, היא מהגּ ל וּ ת ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָיצאה

אבל  נקבה. הזּ את, ה 0ירה את זה ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
וּ מ0וּ ם יצא, בּ תוֹ כוֹ  0היה וּ מה  אר וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָכּ אן
חד ׁש , ׁש יר  נאמר בּ ת וֹ כוֹ  גּ נוּ ז ׁש היה  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאוֹ תוֹ 
0עשׂ ה מה - ע שׂ ה נפלא וֹ ת  כּ י ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָזכר.
זרה לעבוֹ דה 0עשׂ ה וּ מה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִלפל ׁש ּת ים

למי  ימינוֹ , לּ וֹ  ה וֹ ׁש יעה לעצמוֹ .ׁש לּ הם. ? ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
עצמ וֹ  זה  ורוּ חמי  עצמ וֹ , מזמוֹ ר  אוֹ תוֹ  ? ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌

אוֹ תוֹ  - ימינוֹ  בּ וֹ . גּ נוּ זה קדוֹ ׁש ה ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶעלי וֹ נה
בּ אוֹ תוֹ  ׁש החזיק  ימינוֹ , וזוֹ  הזּ קן, ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש יּ רׁש 

אחר. בּ יד  הׁש אירוֹ  וֹלא ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמזמוֹ ר

ׁש אוֹ תוֹ ּכ אן  ּפ עם כּ ל אחד: דּ בר  לגלּ וֹ ת י ׁש  ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
מחזיק  היה נס, להרחיׁש  היה ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָימין

לה לפניו אוֹ ת וֹ  ושׂ ם זה בּ וֹ ,בּ מזמוֹ ר חזיק  ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
לפניו  בּ נוֹ  בּ חזה ימינוֹ  ׁש ּמ חזּ ק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְכּ אבּ א

לבני  ׁש יּ קרב הוּ א מי  ׁש ּס רחואוֹ מר : כּ יון  ? ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
כּ תפיו  על ידיו אביו שׂ ם  אביו, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלגבּ י 
כּ ביכוֹ ל  שׂ וֹ נאיו. בידי  וּ זרקוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְלאחוֹ ר ,

כּ תוּ ב , טו)בּ התחלה נאדּ רי (שמות  ה' ימינ# ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מי  בּ כח בּ ערביתבּ כּ ח . הנּ וֹ דע. אוֹ תוֹ  ? ַ◌ַֹ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

נאדּ רי  ימין אוֹ תוֹ  כּ ח. לחזה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְקוֹ ראים
אחר לבני. ׁש יּ קרב ה וּ א מי בּ כח . ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונתחזּ ק

כּ תוּ ב  מה ב )?כּ # ימינוֹ (איכה אחוֹ ר  הׁש יב  ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אוֹ תוֹ  ודחה כּ תפוֹ  על  ימינוֹ  שׂ ם אוֹ יב. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִמּפ ני
בּ חזהוּ  לפניו ימינוֹ  בּ התחלה שׂ וֹ נאיו. ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִלידי
כּ תפיו  על לאחוֹ ריו כּ # ואחר בּ וֹ , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתחזּ ק
ימינוֹ  לּ וֹ  הוֹ ׁש יעה - וכאן אוֹ תוֹ . ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִלדחוֹ ת
בּ וֹ . להתחזּ ק זרוֹ עוֹ ת ׁש ּת י קדׁש וֹ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוּ זרוֹ ע
בנּס ים, התרגּ לוּ  ׁש ֹּלא ּפ ר וֹ ת  אוֹ תן ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם
ׁש ירה אמר וּ  ׁש לּ הן בּ גּ עיּ ה ׁש עה אוֹ תּה  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
ׁש רגיל  החסיד הזּ קן חמוֹ ר נעירת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְזוֹ ,
ׁש ירה. ׁש אמר וכ ּמ ה  כּ ּמ ה  אחת על ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְבּ נּס ים
החמוֹ ר ׁש ל דּ רכּ וֹ  ׁש אין ּת אמר וּ  אם ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲחברים,
אתוֹ ן  וּ ראוּ  צאוּ  העוֹ לם , ׁש נּ ברא מיּ וֹ ם ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְבּ כ#
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חסדּ וֹ : חסדּ וֹ :ולעוֹ לם לעוֹ לם כּ י הּמ ים על הארץ גּ דליםזלרקע אוֹ רים לעשׂ ה §¨©§§Ÿ©¨¨¤©©¨¦¦§¨©§§Ÿ¥¦§Ÿ¦

בּ כּ ל . בּ עליה את ׁש נּ צּ חה הרׁש ע ֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ לעם
אחת על יאיר בּ ן ּפ נחס רבּ י  ׁש ל  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֲחמ וֹ ר וֹ 
כּ ׁש דּ בּ רה, בּ לעם אתוֹ ן ועוֹ ד, וכּמ ה. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַכּ ּמ ה

מלמעלה. עליה היה עלי וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַמלא #

האתוֹ ן ּכ עת  ּפ י ׁש מע וּ . חברים לגלּ וֹ ת. יׁש  ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ה0מׁש וֹ ת, בּ ין ׁש בּ ת בּ ערב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא
מאוֹ תוֹ  ּפ תוּ ח היה ׁש הּפ ה  בדע ּת כם ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲהעוֹ לה
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  התנה ׁש ּת נאי אוֹ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְזמן,

זמן  ׁש נּ מסרמאוֹ תוֹ  כּ אן וסוֹ ד כּ #. ֹלא ? ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
הלּ ב. ט ּפ ׁש וּ ת על מ ׁש גּ יחים ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַלחכמים
עליוֹ ן  אוֹ תוֹ  האתוֹ נוֹ ת , דּ רגּ ת - האתוֹ ן ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִּפ י
אוֹ תּה  על ׁש רוּ י ׁש היה אוֹ תוֹ  נקבוֹ ת, צד ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  וּ כׁש בּ רא מעליה. ודבּ ר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָאתוֹ ן
סתם האתוֹ ן, ּפ י  ׁש נּ קראת  זוֹ  לדר גּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְהוּ א

בּ ת וֹ # וסתם(האתון)אוֹ תּה  רבּ ה, ּת הוֹ ם נקב ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
זמן, אוֹ תוֹ  כּ ׁש ה גּ יע זמן. אוֹ תוֹ  עד ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָעליה
ודבּ רה. עליה וׁש רה ויצא נקב, אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָּפ תח

זה, טז)כּ מוֹ  ּפ יה.(במדבר  את הארץ  וּת פּת ח ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌
את הארץ. ּפ י ׁש הוּ א דּ וּ מ"ה, לרבּ וֹ ת - ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶאת
ּפ י  ׁש נּ קרא קמריא"ל, לר בּ וֹ ת  - האתוֹ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִּפ י
ּפ י  זּ ה מה זה. כּ מוֹ  הבּ אר  ּפ י  ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהאת וֹ ן.

עליההבּ אר ממנּ ה ׁש היתה דּ ר גּ ה אוֹ תּה  ? ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
וּ מיהוּ למּט  ה', ּפ י  ּת חת והיא ?ה, ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ׁש מוֹ . הלּ ל וּ יהדריא"ל הּפ יּ וֹ ת  ׁש ֹלׁש ת  ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌
בּ ׁש עה  ה-מׁש וֹ ת. בּ ין ׁש בּ ת  ערב  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִנבראוּ 
יתר כּ ל על הממנּ ה ּפ י עוֹ לה היּ וֹ ם, ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌.◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש ּק ד ׁש 
ׁש התעלּ ה  יוֹ ם אוֹ תוֹ  וּ מיהוּ ? ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַהּפ יּ וֹ ת,

ׁש נּ קרא  אוֹ תוֹ  בּ כּ ל , נח)והתקדּ ׁש  ּפ י(ישעיה ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
ׁש אר נבראוּ  ה-מׁש וֹ ת בּ ין  ׁש בּ ת ערב ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶה'.

היּ וֹ ם  התק דּ ׁש  ׁש 0וֹ לטהּפ יּ וֹ ת. ה ּפ ה עלה , ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌
ה'. ּפ י ה כּ ל, ◌ִֹ◌ַ◌ַעל 

ה גּ יע וּ ּב ין  בּ א . ׁש היה  ּפ נחס רבּ י את ראוּ  כּ # ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌
ר בּ י  את ונׁש ק ּפ נחס  רבּ י בּ א  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵאליו,

אמר, ה'ׁש מע וֹ ן. ּפ י את הת בּ 7םנ ׁש קּת י , ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ויׁש בוּ . כאחד שׂ מחוּ  גּ נּ ת וֹ . ׁש ל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַבּ בּ שׂ מים
ׁש היוּ  ע וֹ פוֹ ת אוֹ תם כּ ל ּפ רחוּ  ׁש יּ ׁש בוּ , ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵכּ יון
ר בּ י  ראׁש וֹ  החזיר והת ּפ זּ רוּ . צל ◌ִ◌ַֹ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִע וֹ שׂ ים
עוֹ פוֹ ת ואמר, ק וֹ ל  להם והרים  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן

רבּ וֹ נכםה0מים בּ כבוֹ ד מׁש גּ יחים אינכם ! ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
כּ אן  מ ּמ קוֹ מם,?ׁש עוֹ מד לקח וּ  וֹלא עמדוּ , ! ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

להם אמר ּפ נחס, רבּ י אמר אליו. קרבוּ  ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוֹלא 
רׁש וּ ת להם נתנ וּ  ֹלא ׁש הרי לדרכּ ם, ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש יּ לכוּ 

ׁש הּק ד וֹ ׁש לחזּ ר ידעּת י  ׁש מעוֹ ן, רבּ י  אמר ? ַ◌ֲ◌ָֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
עוֹ פוֹ ת נס . לנוּ  להרחיׁש  רוֹ צה  ה וּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָבּ רוּ #

הממ נּ העוֹ פוֹ ת לאוֹ ת וֹ  ואמרוּ  לדרכּ כם, לכ וּ  !ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌
וכעת בּ רׁש וּ תוֹ , היה בּ התחלה  ׁש הרי  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליכם
ליוֹ ם אוֹ תוֹ  העלינוּ  אבל  בּ רׁש וּ ת וֹ . קיּ ם ֹלא ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶזה 
וֹלא חזקים, ׁש ני בּ ין ענן כּ ׁש עוֹ לה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַה ּס לע ,
בּ ין  והלכוּ . עוֹ פוֹ ת  א וֹ תם התּפ זּ רוּ  ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתחבּ רים.
בּ ענפים מת ּפ 0טים  אילנוֹ ת ׁש ֹלׁש ה הרי ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָכּ #
נוֹ בעים מים  וּ מעין עליהם , צדדים ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִל ׁש ֹלׁש ה
ר בּ י  ושׂ מח וּ  החברים, כּ ל שׂ מחוּ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניהם.
טרח  ּפ נחס, רבּ י אמר ׁש מעוֹ ן. ורבּ י ◌ַֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִּפ נחס
וטרח  בּ ּת ח לּ ה, עוֹ פ וֹ ת לאוֹ תם היה ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָגּ דוֹ ל 

כּ ת וּ ב ׁש הרי צריכים, ֹלא ח יּ ים (תהליםבּ עלי ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
מעשׂ יו.קמה) כּ ל על ר בּ י ורחמיו אמר ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

אם אבל  אוֹ תם. הטרחּת י ֹלא אני  ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
יכוֹ לים איננּ וּ  עלינוּ , חס ה וּ א  בּ רוּ # ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַה ּק דוֹ ׁש 

ׁש לּ  הּמ ּת נוֹ ת את אוֹ ת וֹ לדח וֹ ת תחת  יׁש בוּ  וֹ . ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌
ׁש ם. ונהנוּ  מה ּמ ים וׁש ת וּ  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָהאילן,

חס דּ וֹ לרקע לעוֹ לם  ּכ י  הּמ ים על הארץ ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

ו ) בראשית :(קלו, פ' חדש יז .)[זוהר ](דף 
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הכּ ל , ׁש ל היס וֹ ד היוּ  ה ּמ ים י וֹ סי, ר בּ י  ֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בראׁש ית מעשׂ ה כּ ל ׁש עּק ר  ׁש ּמ צאנוּ  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
היוּ  בּ ּת חלּ ה וׁש נינוּ , ה ּמ ים, מן הי וּ  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש לּ וֹ 
ׁש גּ ער עד ה0מים, ּת חת מפזּ רים ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
ואספם והכניסם בּ הם , ה וּ א  בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אחד. מקוֹ ם א)את יּק ווּ (בראשית ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אחד  מקוֹ ם אל ה 0מים מּת חת  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
נתּפ זּ ר וּ  כּ # וּ לאחר היּ בּ ׁש ה. ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְותראה
זהוּ  הּמ ים. על הארץ ורקע ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְכּ מּת חלּ ה,

קלו)ׁש כּ תוּ ב ה ּמ ים (תהלים על  הארץ  לרקע ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
חס דּ וֹ . לעוֹ לם ל ּמ הכּ י וכי עוּ לא, אמר  ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ תוּ ב חסד, כּ אן עלצרי# הארץ לרקע ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
חסדּ וֹ ? לע וֹ לם כּ י  יוֹ סי ,הּמ ים ר בּ י אמר  ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌

בּ עוֹ למ וֹ  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה גּ דוֹ ל ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶחסד
ֹלא ׁש אלמלא  הּמ ים , על הארץ ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶׁש העמיד 
העוֹ לם היה מלמעלה , הארץ ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָהיתה
חס דּ א, רבּ י  אמר  אחת . בּ בת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ְמט ׁש ט ׁש 
נוֹ טעים אדם בּ ני  היוּ  ֹלא  כּ #, ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִאלמלא
למעלה, ׁש הארץ עכׁש ו וזוֹ רעים. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְוחוֹ ר ׁש ים
בּ כחּה  עוֹ מדת והארץ וזוֹ רעים, ◌ָֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְנוֹ טעים
מּת חת אׁש ר הּמ ים לחוּ ת מ ּפ ני ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ בקיּ וּ מּה 
כּ ּמ ה נהרוֹ ת, כּ ּמ ה יוֹ צאים וּ מלּ מּט ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָלארץ.
העוֹ לם כּ ל לד0ן מקוא וֹ ת , כּ ּמ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַמעינוֹ ת,
הּק דוֹ ׁש  ׁש ע שׂ ה החסד וזהוּ  הכּ ל, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְוּ להצמיח 

העוֹ לם. כּ ל ועם בּ ריּ וֹ תיו עם הוּ א ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָבּ ר וּ #

ּברּוְך ׁשהּקד ֹוׁש למעלה  הם ׁשּליטים ְְְִִֵֶַַַָָָָֹׁשל ׁשה
וא ּלה ׁשּלֹו נכ ּבד ס ֹוד  והם ּבהם נֹודע ְְְִֵֵֶֶֶָָָה ּוא

וכבד ולב  מח  ְְֵֵֵַָֹהם:

חסדּ וֹ נוֹ תן  לעוֹ לם ּכ י  ּב שׂ ר  לכל (קלו ,לחם ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

תרומה :כה) פ' ח "ב קנ"ג .)[זוהר ◌ִ◌ַרבּ י ](דף 
לטבריה, ׁש מע וֹ ן לרבּ י  הוֹ ל# היה ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִחיּ יא

ייסא ורבּ י אידי  בּ ר  יעקב ר בּ י עּמ וֹ  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוהיוּ 
ייסא רבּ י  אמר  הוֹ לכים, ׁש היוּ  עד ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק טן.

0כּ תוּ ב מה ּת מוּ ּה  חיּ יא, ב )לרבּ י  א (מלכים ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
והיוּ  חסד ּת עשׂ ה  הגּ לעדי  ברזלּ י ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְולבני 
ואמת ט וֹ ב כּ ל  כּ #, אם וגוֹ '. ׁש לחנ# ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ֵ◌ְֹ◌ְבּ אכלי 

מ0אמר יוֹ תר, וֹלא ׁש לחנוֹ  על כּ אן לאכל ֶ◌ֱ◌ַֹ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌
הּמ ל# כּ בוֹ ד ֹלא ועוֹ ד, ׁש לחנ#. בּ אכלי ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְוהיוּ 
הּמ ל#, ׁש לחן על אחר איׁש  ׁש יּ אכל  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֶהוּ א
וכל  לבדּ וֹ , הּמ ל # אלּ א זה צרי# ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוֹלא

מּמ נּ וּ . למּט ה סביבוֹ  ׁש לּ וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַהגּ דוֹ לים

וֹלאאמר דבר, בזה ׁש מעּת י ֹלא חיּ יא, ר בּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌
אידי , בּ ר  יעקב לרבּ י לוֹ  אמר ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַֹאמר .

הדּ בר בּ זה ׁש מעּת  אּת םואּת ה  לוֹ , אמר ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌
ֹלא העליוֹ ן ׁש מן מדּ בׁש  יוֹ ם  בּ כל ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶׁש יּ וֹ נקים
ייסא, רבּ י את ׁש אל  אני. ׁש כּ ן כּ ל  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְׁש מעּת ם,

דבר בּ זה ׁש מעּת  על ואּת ה אף לוֹ , אמר ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
בּ אתי  ימים מסּפ ר וּ מ לּ פני תינוֹ ק ׁש אני  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַגּ ב
כּ ן  אני - לזה מּק דם זכיתי וֹלא ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲאליכם

ואמר, ּפ תח קלו)ׁש מעּת י . לחם (תהלים נ וֹ תן  ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌
חס דּ וֹ  לעוֹ לם כּ י  בּ שׂ ר דוד לכל  ראה מה . ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

בּ ּפ סוּ ק  כּ # סיּ ם  הגּ דוֹ ל ההלּ ל ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶׁש בּ סיּ וּ ם
למעלההזּ ה הם ׁש לּ יטים ׁש ֹלׁש ה אלּ א ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

סוֹ ד  והם בּ הם, נוֹ דע הוּ א בּ רוּ # ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 
והם וכבד. ולב מח הם : ואלּ ה ׁש לּ וֹ , ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנכבּ ד 
נוֹ טל  הּמ ח למעלה הזּ ה. הע וֹ לם ׁש ל  ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ הפ#
נוֹ טל  והלּ ב ללּ ב, נוֹ תן כּ # ואחר ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ָבּ רא ׁש ,
חלק  נוֹ תן הכּ בד כּ # ואחר ל כּ בד, ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְונוֹ תן
אחד  כּ ל  ׁש לּ מּט ה, מקוֹ רוֹ ת אוֹ תם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלכל 
בּ ראׁש , נוֹ טל הכּ בד  למּט ה לוֹ . כּ ראוּ י  ֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
את נוֹ טל והלּ ב ללּ ב , הכּ ל מקרב  ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
וּ מתחזּ ק  ׁש נּ וֹ טל כּ יון הּמ אכל. ׁש ל ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַהיּ פה
אל  וּ מעוֹ רר נוֹ תן ׁש נּ וֹ טל, ורצוֹ ן כח ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֵמא וֹ תוֹ 

IIתהלים IIזוהר 
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מזוֹ ן  וּ מחלּ ק לכּ בד חוֹ זר  כּ # ואחר ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ַהּמ ח.
הגּ וּ ף. מקוֹ רוֹ ת מתעורר לכל שהאדם (ביום  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌

של  וביום ממש, דגמא  כאותה למעלה  מתעורר בתענית,

כך ) לא .שבע 

מאכל בּ י וֹ ם  מקריב אדם ּת ענית, ׁש ל ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
ה וּ א וּ מה העליוֹ ן, לכּ בד  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת ה

כבד מקריב  א וֹ ת וֹ  וּ רצוֹ נ וֹ . ודמוֹ  חלבּ וֹ  ? ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
אליו, הוּ א ׁש הכּ ל  כּ יון בּ רצוֹ ן. הכּ ל  ◌ָ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵנוֹ טל
גּ דוֹ ל  ׁש הוּ א הלּ ב, לפני הכּ ל וּ מקריב  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵנוֹ טל
וּ מתחזּ ק  נוֹ טל ׁש הלּ ב כּ יון עליו. ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְוׁש וֹ לט
ׁש לּ יט ׁש הוּ א לּמ ח, הכּ ל מקריב ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַֹ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָהרצוֹ ן,

ע  הכּ בד עליוֹ ן  חוֹ זר כּ # אחר  הגּ וּ ף. כּ ל ל ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֵ◌
מקוֹ ר וֹ ת אוֹ תם לכל  חלקים ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מחלּ ק

כּ אׁש ר  אחר , בּ זמן ׁש לּ מּט ה. (כל )ואיברים ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
נוֹ תן  כּ # ואחר בּ ּת חלּ ה, הכּ ל נוֹ טל ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ַהּמ ח
לכל  נוֹ תן והכּ בד לכּ בד, נוֹ תן  והלּ ב ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַללּ ב ,
כּ # ואחר  ׁש לּ מּט ה, והאיברים ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַהּמ ק וֹ ר וֹ ת 
הזּ ה, לע וֹ לם מזוֹ ן לחלּ ק  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ ׁש רוֹ צה
ׁש בּ ארץ, הּמ ל# ׁש ה וּ א  ללּ ב , נוֹ תן ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָבּ רא ׁש וֹ נה
מכּ ל  בּ ראׁש וֹ נה מתעוֹ רר  הּמ ל# ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ְוׁש לחן
ׁש היה מי אׁש ריו העוֹ לם. בּ ני ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְׁש אר 
ה וּ א ידוּ ע  ׁש הרי הּמ ל#, ׁש לחן ׁש ל ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַבּ חׁש בּ וֹ ן

ׁש לּ מעלה. טוֹ ב  בּ אוֹ תוֹ  לוֹ  (ומשוםלהיטיב ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
לבני כך ) דוד ׁש ע שׂ ה ואמת טוֹ ב  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְוזהוּ 

ואם ׁש לחנ#. בּ אכלי  והיוּ  ׁש כּ תוּ ב ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַברזלּ י,
אחר אדם אוֹ כל הּמ ל # ׁש בּ ׁש לחן ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ְ◌ֶ◌ַֹּת אמר

ֹלא - לוֹ  בּ רא ׁש וֹ נה,ּפ רט  אוֹ כל הּמ ל# אלּ א  ! ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
עם ׁש אוֹ כלים ואוֹ תם העם . כּ ל כּ # ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 
אוֹ תם - אוֹ כל  ׁש הוּ א בּ ׁש עה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
מ0לחן  נמנים והם מכּ לּ ם, עליו ◌ַ◌ְ◌3◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש חביבים

כּ תוּ ב  הרי ּת אמר , ואם ט )הּמ ל#. ב  (שמואל  ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌
מ0וּ ם - אכל הוּ א ּת מיד הּמ ל # ׁש לחן ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ַעל
אלּ א אחר, חׁש בּ וֹ ן עוֹ שׂ ה ֹלא מזוֹ נוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ ל

מזוֹ נוֹ  בּ א היה ׁש ּמ 0ם הּמ ל#, ׁש לחן ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ַעל
ה וּ א ּת מיד ה ּמ ל # ׁש לחן על וזהוּ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌3◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַוּ מאכלוֹ .
אמר ראׁש וֹ . על וּ נ ׁש קוֹ  חיּ יא ר בּ י בּ א  ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵֹאכל.
ׁש וֹ רה עלי וֹ נה וחכמה אּת ה, ּת ינוֹ ק ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִלוֹ ,
ׁש היה חזקיּ ה ר בּ י את רא וּ  בּ ינתים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבלבּ #.
זוֹ  בּ חברוּ ת ודּ אי  ח יּ יא, רבּ י ל וֹ  אמר  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָבּ א.
ׁש הרי  עלינ וּ , יתחבּ ר הוּ א בּ ר וּ # ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

כאן. יתחדּ ׁש וּ  תוֹ רה חדּ וּ ׁש י  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים

חסדּ וֹ נוֹ תן  לעוֹ לם ּכ י  ּב שׂ ר  לכל (קלו ,לחם ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌

בראשית :כה) פ' ח "א  מז .)[זוהר (דף

כ"ה] סימן מהשמטות עשׂ רהשלמה  ראה, ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְֹבּ א
למ ׁש ה הלכה - הּמ ים ונּס וּ # ערבה  ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְנטיעוֹ ת,
ּת וֹ רה, - הּת וֹ רה ׁש ל הדּ ברים ׁש אר  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִמּס יני ,

הּט עם מה הלכה. מ0וּ םוכאן אלּ א ? ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ׁש בּ על  ּת וֹ רה סיני , הר ׁש נּ קרא זה ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש ּמ קוֹ ם
האמוּ נה. קׁש רי לקׁש ר  מׁש ה את  לּמ דה ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶּפ ה
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש נּ טע  נטיעוֹ ת עשׂ ר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹ תן
ׁש נּ קרא מקוֹ ם בּ אוֹ תוֹ  אוֹ תן ׁש אחז  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶהוּ א,
סאה, בּ ית בּ א וֹ ת וֹ  פרי ויעשׂ וּ  ׁש ביעית, ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶערב
הזּ וֹ , בּ 0ביעית לעוֹ לם מזוֹ ן ׁש יּ בא ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די 
ׁש 0ית ׁש נה מאוֹ תּה  אלּ א מזוֹ ן להם  ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין

זהוּ  זרעים. בּ ּה  י)ׁש כּ תוּ בׁש זּ וֹ רעים (הושע  ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
מה חסד. לפי  וקצר וּ  לצדקה לכם ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִזרע וּ 
צדקה ׁש נּ קרא מק וֹ ם לאוֹ תוֹ  יהיה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌0ֶזּ וֹ רעים
טוֹ ב  יהיה אז חסד, לפי וקצר וּ  ואז ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה,

חסד  לפי  הוּ א וּ מי  אברהם.העליוֹ ן. זה ? ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יׁש  מעשׂ ים ׁש בעה למּט ה ראה, ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א
זהוּ  העליוֹ נה, האם כּ נגד  - זריעה ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵבּ יניהם.

מו)ׁש כּ תוּ ב -(בראשית קצירה זרע . לם  הא ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  אברהם, דּ רגּ ת קצר וּ [ו]כּ נגד ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌

דּ רגּ ת כּ נגד - בּ חרוּ ץ דּ יׁש ה חסד. ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְלפי 
בּ ר. מאוֹ תוֹ  ּת בן וּ מפריד דּ ין ׁש ע וֹ שׂ ה ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִיצחק,
בּ רׁש עי  דּ ין ועוֹ שׂ ה  מ ּמ נּ וּ , מפריד  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִדּ ין 
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חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י בּ לּ ילה לממׁש לוֹ ת כּ ייוכוֹ כבים בּ בכוֹ ריהם מצרים למכּ ה §¨¦§¤§§©¨§¨¦§¨©§§©¥¦§©¦¦§¥¤¦
חסדּ וֹ : חסדּ וֹ :יאלעוֹ לם לעוֹ לם כּ י מּת וֹ כם ישׂ ראל וּ בזרוֹ עיבויּ וֹ צא חזקה בּ יד §¨©§©¥¦§¨¥¦¨¦§¨©§§¨£¨¨¦§©

חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י כּ יגנטוּ יה לגזרים סוּ ף ים חסדּ וֹ :לגזר לעוֹ לם והעבירידי §¨¦§¨©§§Ÿ¥©¦§¨¦¦§¨©§§¤¡¦

חסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י בּ תוֹ כוֹ  חסדּ וֹ :טוישׂ ראל לעוֹ לם כּ י סוּ ף בים וחילוֹ  ּפ רעה ונער ¦§¨¥§¦§¨©§§¦¥©§Ÿ§¥§©¦§¨©§

חסדּ וֹ :טז לעוֹ לם כּ י בּ ּמ דבּ ר עּמ וֹ  לעוֹ לםיזלמוֹ לי� כּ י גּ דלים מלכים למכּ ה §¦©©¦§¨¦§¨©§§©¥§¨¦§Ÿ¦¦§¨
חסדּ וֹ :יחחסדּ וֹ : לעוֹ לם כּ י אדּ ירים מלכים כּ ייטויּ הרג האמרי מל� לסיחוֹ ן ©§©©£Ÿ§¨¦©¦¦¦§¨©§§¦¤¤¨¡Ÿ¦¦

חסדּ וֹ : חסדּ וֹ :כ לעוֹ לם לעוֹ לם כּ י ׁש ן הבּ  מל� כּ יכאוּ לעוֹ ג לנחלה ארצם ונתן §¨©§§¤¤©¨¨¦§¨©§§¨©©§¨§©£¨¦

חסדּ וֹ : חסדּ וֹ :כבלעוֹ לם לעוֹ לם כּ י עבדּ וֹ  לישׂ ראל לנוּ כגנחלה זכר ׁש פלנוּ  ׁש בּ  §¨©§©£¨§¦§¨¥©§¦§¨©§¤§¦§¥¨©¨

חסדּ וֹ : לעוֹ לם חסדּ וֹ :כדכּ י לעוֹ לם כּ י מצּ רינוּ  בּ שׂ רכהויּ פרקנוּ  לכל לחם נתן ¦§¨©§©¦§§¥¦¨¥¦§¨©§Ÿ¥¤¤§¨¨¨
חסדּ וֹ : לעוֹ לם חסדּ וֹ :כוכּ י לעוֹ לם כּ י ה$מים לאל הוֹ דוּ  ¦§¨©§§¥©¨¨¦¦§¨©§

הוּ א ואז  לה)העוֹ לם, לפני (תהלים כּ מץ ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌
יעקב, ׁש ל  הדּ ר גּ ה זוֹ  ה זּ וֹ  ורוּ ח ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַר וּ ח.

מה)ׁש כּ תוּ ב  יעקב,(בראשית רוּ ח וּת חי ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֹ
לאׁש  נ ּת ן  הּמ ץ ואוֹ תוֹ  זוֹ רה. ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְוּ כנגדוֹ 
- לׁש  מׁש ה. דּ רגּ ת כּ נגד  - טוֹ חן ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְלמאכל.
דּ רגּ ת כּ נגד - אוֹ פה אהרן. דּ רגּ ת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נגד
בּ אוֹ תוֹ  צדּ יק ׁש ל בּ ידוֹ  לחם ונעשׂ ה ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַצדּ יק,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  בּ ציּ וֹ ן. ׁש יּ ׁש  קלו)אוֹ ר  (תהלים ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
ל"כל", בּ ּת חלּ ה בּ שׂ ר. לכל  לחם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹנתן
וּ מה בּ שׂ ר . ׁש נּ קרא מק וֹ ם לאוֹ תוֹ  כּ # ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְואחר 

לחם הּק יּ וּ ם.זּ ה זה ? ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

מלאכה,וּ ב)נה עוֹ שׂ ים ֹלא הזּ וֹ  ה0ביעית ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ׁש נּ ּת ן  לחם אוֹ תוֹ  א וֹ כלים ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

ה--ית, בּ -נה נחיםלהם העוֹ למ וֹ ת וכל ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
ׁש וים כּ לּ ם והע ׁש ירים, העניּ ים וכל ◌ִ◌ָ◌ָ◌3◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְבּ חדוה.
נזּ וֹ נים הּת חּת וֹ נים כּ ל ׁש הרי זה, ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ מקוֹ ם
עוֹ שׂ ה אדם  ואם הזּ וֹ . ה0ביעית ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמ0נה
ׁש ל  הזּ ה ה ּמ קוֹ ם ּפ רוֹ ת, בּ אוֹ תם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְסחוֹ רה

מ ּמ נּ וּ  מוֹ נע ולכן בּ רכ וֹ ת, מּמ נּ וּ  מוֹ נע ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲעניּ וּ ת
ׁש לּ ארץ  להרא וֹ ת אדם וצרי # ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ רכוֹ ת.
יׁש  הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  הזּ וֹ  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה
נוֹ תן  הוּ א בּ רוּ # והּק ד וֹ ׁש  בּ על ּה , עם ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַנחת
מקוֹ ם לא וֹ תוֹ  ו"כל" הזּ ה, לכּ ל ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֶלחם

ב )ׁש נּ קרא ל ּה (בראשית ואין מבּ שׂ רי, בּ שׂ ר ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ה00ית ספיחי  אוֹ תם אלּ א מ0לּ ּה , ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִאוֹ ר 
בּ אוֹ תוֹ  אדם וצרי ; מּמ ילא. בּה  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ זרעוּ 
הארץ  מלאכת לעשׂ וֹ ת ׁש ביעית ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶערב
בּה , ׁש ה ׁש ּת לּ מוּ  נטיעוֹ ת  עשׂ ר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְבּ אוֹ תן
תּפ רד  וֹלא עּמ הם הזּ וֹ  הארץ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ּת תיחד
נטיעה נטיעה, ּת ּק רא היא ואף  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵמהם,
יּמ נע  ׁש ֹּלא כּ די  הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש נּ טע
מנוּ חה בּ על ּה  עם לּה  ׁש יּ ׁש  טוּ ב אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ נּ ה 
ה00י , בּ יּ וֹ ם אדם נברא ולכן ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַבּ 0ביעית.
בּ ׁש בּ ת, להתענּ ג זוּ גוֹ  בּ ת ע ּמ וֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוהזדּ וּ גה
אוֹ ר לתת ׁש 0י עם צדק הזדּ וּ גה ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְועכׁש ו 

הזּ ה. סיני ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְלהר
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ציּ וֹ ן:אקלז את בּ זכרנוּ  בּ כינוּ  גּ ם יׁש בנוּ  ׁש ם בּ בל נהרוֹ ת עלבעל ©©£¨¤¨¨©§©¨¦§¨§¥¤¦©

השנאה להעביר

וגו' בבל נהרות א)על קלז]:(קלז , לפרק  תהלים שנאה .[שימוש להעביר לאמרו טוב

IIתהלים IIשימוש

חמּור הרּבה  צערֹו ּבצער רגיל ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַַַָָֹמי 

וגו'על יׁש בנ וּ  ׁש ם ּב בל א)נהר וֹ ת :(קלז , ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

ׁשמ ֹות  ּפרׁשת  ח "ב ע"ב)[ז ֹוהר ב אמר](ּדף ְַַַָָָ◌ַ◌
על  אף צער, לסבּ ל ׁש רגיל  מי  ׁש מעוֹ ן, ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
וֹלא מ7אוֹ  ס וֹ בל צער , ׁש עה לפי ׁש בּ א ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַגּ ב
ימיו  וכל  בּ צער, רגיל  ׁש ֹּלא מי  אבל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵחוֹ ׁש ׁש .
זהוּ  - צער לוֹ  וּ בא ועדּ וּ נים, בּ תפנוּ קים  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָהיה

לבכּ וֹ ת. צרי # זה ועל ׁש לם, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַצער 

יׂשראל עם לא אבל  רגילים היּו ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹה ּׁשבטים 
ּבבל ְֶָָּבגלּות

רגיליםּכ   היוּ  למצרים כּ ׁש יּ רדוּ  ישׂ ראל, ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
אביהם אוֹ תוֹ  ימי  כּ ל  ׁש הרי ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְבּ צער,
הגּ לוּ ת את סבלוּ  ולכן בצער, היוּ  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יק
צער היתה ההיא בּ בל  גּ לוּ ת  אבל  ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.
ותחּת וֹ נים ׁש עליוֹ נים הצּ ער אוֹ תוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָׁש לם,

עליו. ◌ָ◌ָ◌ָבּ כ וּ 

ּבבל ּגלּות על ּבכ ּו ֶַָָָָכּוּלם

לג )ׁש כּ תוּ בעלי וֹ נים, אראלּ ם(ישעיה הן ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
ּת חּת וֹ נים, וגוֹ '. חצה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌3◌ֲ◌ָצעקוּ 

קלז)ׁש כּ תוּ ב ׁש ם (תהלים  בּ בל נהר וֹ ת על  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
מהיׁש בנוּ  בּ בל. גּ לוּ ת על בּ כ וּ  וכ לּ ם וגוֹ ', ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב הּט עם מלכים, בּ תפנוּ קי  היוּ  כּ י ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

ד ) וגוֹ '.(איכה היקרים ציּ וֹ ן ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני

ּבגלּות ׁשהלכה ׁשכינת ֹו על ה' ׁשל ְְְִֶֶַַַָָָָצער

וגו 'על  י ׁש בנוּ  ׁש ם  ּב בל א)נהרוֹ ת [זוהר:(קלז, ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

פנחס  פרשת  ע"ב)]במדבר ריג  ייסא(דף  ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַרבּ י
קלז)ּפ תח, יׁש בנוּ (תהלים ׁש ם בּ בל  נהר וֹ ת על  ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌

ציּ וֹ ן . את בּ זכרנ וּ  בּ כינוּ  היהגּ ם ירוּ ׁש לים את ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  להי וֹ ת, לוֹ  אׁש כּ ח!צרי# אם  ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ימיני ּת ׁש כּ ח את!יר וּ ׁש לם בּ זכרנוּ  זּ ה מה  ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
ל ציּ וֹ ן  נאה? נכבּ ד, היכל לוֹ  ׁש היה אדם ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

ׁש ל  צער וֹ  אוֹ תוֹ . ו שׂ רפ וּ  לסטים בּ אוּ  ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְויפה,
ה וּ א ההיכל מי בּ על  ׁש ל  ֹלא כּ אן ?? גּ ם ! ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ה וּ א מי ׁש ל צער  בּ גּ ל וּ ת, ׁש ר וּ יה ?ה0כינה ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
הצּ דּ יק  ׁש ל ׁש בּ ארוּ ה,?ֹלא כּ פי הוֹ ל# וזה ! ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌

נז)ׁש כּ תוּ ב מּמ ׁש .(ישעיה אבד אבד , ה צּ דּ יק  ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌
כּ אן ציּ וֹ ן גּ ם  את אוֹ תוֹ בּ זכרנ וּ  את בּ זכרנוּ  , ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌

הוּ א. ׁש לּ וֹ  צער זוּ גתוֹ , על ׁש לּ וֹ  ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַצער 

הּקדֹוׁש ׁשל ּבצ ּוּוי ֹו הּכל ּגילה ְְְִִֵֶֶַַָָֹיחזקאל 
ה ּוא ָּברּוְך

ּב כינוּ על גּ ם י ׁש בנוּ  ׁש ם  ּב בל נהרוֹ ת ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ציּ וֹ ן  את א)ּב זכרנוּ  ח "ב:(קלז, [זוהר ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

שמות ב:)פרשת תורה](דף שמעון זוהר רבי 
וגו'" יחזקאל אל ה' דבר היה "היה ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָֹ◌ָפתח,

ג ) א, למה,(יחזקאל  פעמים שני היה" "היה ,ָ◌ָֹ◌ָ◌
אמת נביא יחזקאל אם לשאול  יש ועוד
שהמלך  מי שראה, מה כל גלה מדוע היה,
הסודות לגלות לו יש האם בהיכלו  מכניסו

יחז  ודאי אלא שם, אמתשראה נביא קאל

IIתהלים IIזוהר 
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כּ נּ רוֹ תינוּ : ּת לינוּ  בּ תוֹ כּה  דּ בריג ערבים ׁש וֹ בינוּ  ׁש אלוּ נוּ  ׁש ם כּ י £¨¦§¨¨¦¦Ÿ¥¦¨§¥¥¦§¥

באמונה, היה הוא שראה מה וכל  היה,
מה כל גלה הוא ברוך הקדוש וברשות

נצרך . היה וכך  מגלה, שהיה 

צער ּפתאֹום ּובא ּבתפנּוקים ׁשּמפּנק ְְְְִִִֶַַָָֹֻמי 
ׁשלם צער זה ּו ֵֶַַָָָעליו 

אםובוא צער, לסבול  שרגיל מי  וראה,
סובל  הוא  צער, שעה לפי  עליו יבא 
רגיל  שאינו מי  אבל חושש, ואינו צרתו 
ומעדנים, בתענוגים ימיו  כל והיה בצער,
זה ועל גדול , צער הוא זה  צער , עליו ובא

לבכות. יש

מלכים במעדני  רגילים שהיו בבל בגלות
בכו והתחתונים העליונים

היהובשביל הוא בבל גלות של  הצער  זה
צער היה הוא גדול , צער 
עליונים עליו, בכו ותחתונים שעליונים
וגו'" חצה צעק וּ  אראלּ ם "הן ◌ָ◌3◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵשכתוב:

ז) לג, נהר וֹ ת(ישעיהו "על שכתוב: תחתונים ,ַ◌ַ◌ֲ◌
על  בכו כלם בּ כינוּ ", גּ ם יׁש בנוּ  ׁש ם ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָבּ בל
במעדני  שהיו לפי הטעם, מה בבל, גלות
היקרים ציּ וֹ ן "בּ ני  שכתוב: ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְמלכים ,

בּ ּפ ז" ב )המסלּ אים ד, .(איכה ַ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌

אותם עזב  שה ' חשבו  ישראל  בני

על ועכשיו רחיים עם  בגלות, יורדים היו
קשורות וידיהם צואריהם
קיום להם שאין חשבו  ועוד לאחור ,
עזב  הוא ברוך הקדוש שהרי לעולם,

לעולם. בהם ישגיח ולא אותם,

השמים צבאות כל את  לבבל שלח  ה '
עמהם וה'

הקדוש ולמדנו , קרא ההיא שבשעה
שלו, פמליא לכל הוא ברוך
צבאו  ולכל  הקדושות, מרכבות ולכל 
ואמר השמים, צבא ולכל ושריו, מחנותיו
בני  ומה כאן, עושים  אתם מה להם
קומו  כאן, ואתם בבל  בגלות האהובים
זהו  עמכם, ואני לבבל, כלכם ורדו
למענכם וגו' ה' אמר "כּ ה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָֹשכתוב:

וגו '" בבלה יד )ׁש לּ חּת י מג , ,(ישעיהו ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הקדוש  זה בבלה", ׁש לּ חּת י ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ"למענכם
אלו  כּ לּ ם", בריחים "והוֹ רדּת י  הוא, ◌ָ◌3◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְברוך

העליונים. ומחנות המרכבות כל

שראה מה  לישראל להם גילה יחזקאל 
באו השמים צבאות שכל

ושרתהובעבור בבבל השמים נפתחו זה
יחזקאל, על קדושה  נבואה רוח
לישראל, להם ואמר שראה , מה כל וראה 
השמים צבא וכל  כאן, רבונכם  הלא
האמינו, ולא  ביניכם , לדור באו  ומרכבותיו ,
כך, וארא  שראה, מה כל לגלות שנצרך  עד
שהיה מה כל יותר גלה  אם  ואף כך, וארא 
כך ישראל שראו כיון  נצרך, הכל מגלה
יחזקאל מפי הדברים  שמעו וכאשר שמחו ,
ידעו שהרי  גלותם , על עוד  דאגו לא

הו ברוך מהשהקדוש  וכל אותם, עזב  לא א
לדעת מגלה, היה  ברשות יחזקאל  שגלה 
השכינה שמה גלו  שישראל  מקום שבכל 

עמהם.גלתה 

IIתהלים IIזוהר 
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ציּ וֹ ן: מ$יר לנוּ  ׁש ירוּ  שׂ מחה ותוֹ ללינוּ  ׁש ירד ׁש יר את נׁש יר אי� ¦§¨¥¦§¨¦¨¦¦¦¥¨¦¤¦
נכר:�יהו� אדמת ימיני:העל ּת ׁש כּ ח ׁש לם ירוּ  אׁש כּ ח� אם §Ÿ̈©©§©¥¨¦¤§¨¥§¨¨¦¦§©§¦¦

ראׁש ו על ׁש לם ירוּ  את אעלה ֹלא אם אזכּ רכי ֹלא אם לחכּ י לׁש וֹ ני Ÿ©¦©¨§¤¤£©¦¦¥§§¤¦¦¦§¦§©§¦ּת דבּ ק

ירושלים את  בזכרנו כתיב  לא למה 

וגו'על ּב בל א)נהרוֹ ת ג ':(קלז, חלק [זוהר  ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌

פנחס  ריג :)פ' תורה](דף ייסאזוהר  רבי
גּ ם י ׁש בנוּ  ׁש ם בּ בל נהרוֹ ת "על ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַפתח
ירושלים את ציּ וֹ ן". את בּ זכרנוּ  ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָבּ כינוּ 
"אם שכתוב : כמו  לומר , צריך ◌ִהיה
מהו  ימיני", ּת ׁש כּ ח יר וּ ׁש לם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶאׁש כּ ח#

את ?ציּ וֹ ן""בּ זכרנוּ  ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌

השכינה על  ציון  הנקרא היסוד  של  הצער
בגלות שהלכה

יפהאלא  נכבד היכל לו שהיה  לאדם
אותו, ושרפו לסטים באו ומפואר ,
לאדון  לא האם הוא, מי של הצער
תשרה השכינה כאשר כאן אף ההיכל ,
לא האם הוא, מי של הצער  בגלות,

שביארו קסזלהצדי "ק  כמו מתאים, וזה
אבד " "הצּ דּ י"ק א)בהכתוב: נז, ,(ישעיהו  ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌

ציו"ן, את  בזכרנו כאן  אף ממש, אבד
זיווגו, על ציון של  הצער  אותו בזכרנו

הצער  הוא.שלושהרי 

בכינור לנגן יכלו ולא  בהונותיהם את כרתו

וגו 'אי   ה' ׁש יר את  ד )נׁש יר  :(קלז, ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌

איכה  מדרש חדש קיב:)[זוהר ](דף

ידיהם היו לויים אלף  ששמונים למדנו,

לנהרות הגיעו וכאשר לאחור, קשורות
על  תלויים כנורותיהם  היו בבל,
מהם מבקשים  היו שם אשר  העצים,
על  ה' ׁש יר את נׁש יר "אי # אמרו ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵלנגן,
בוהנות בשיניהם נשכו נכר ", ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַאדמת
לנגן, יכלו  ולא אותן, וכרתו ידיהם,

אותם והרגו 

ּבית חרּבן על  ידאוג ּומׁשּתה  סעּודה ְְְְִֵֶַָָָֻּבכל 
ּביתֹו ּבנה ּכאּלּו עליו מח ׁשיב  - ְְְִִִֵַַָָָָָהּמק ּדׁש

אם ּת דבּ ק אזּכ רכי ֹלא אם  לחּכ י ל ׁש וֹ ני  ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

ראׁש  על ירוּ ׁש לם  את אעלה ֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַֹלא

ו )שׂ מחתי  ח "ב :(קלז , קנז :)[זוהר לא](דף  אם ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌

אמר שמחתי. ראש על ירושלם את אעלה
כתוב יוסי ח)רבי  ושבעת(דברים ואכלת

אשר הטובה הארץ על ה"א את  וברכת
ודאי  הטובה האר"ץ  על לך, שהרי קסחנתן

מי  בעולם, נמצא  ופרנסה מזון בעבורה
באותן  ומתענג שלחנו על שמתעדן
קדושת על ולדאוג לזכור לו יש מלאכים,
שנחרב, המלך היכל ועל הקדושה, הארץ
על  ודואג נעצב  שהוא הזה עצבון ובשביל
שם, אשר ומשתה שמחה באותה שלחנו
ביתו, בנה כאילו עליו מחשיב הקב"ה
המקדש, בית של החורבות כל ובנה

חלקו.אשרי 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו
ציון.קסז. שנקרא צדיק  יסוד הספירה הקדושה.קסח.זו  והשכינה  המלכות מדת זו הטובה האר"ץ 
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יהו�זשׂ מחתי: ערוּ �זכר ערוּ  האמרים ׁש לם ירוּ  יוֹ ם את אדוֹ ם לבני ¦§¨¦§Ÿ§Ÿ̈¦§¥¡¥§¨¨¦¨Ÿ§¦¨¨

לאדֹוםה לעׂשֹות ה' ׁשעתיד ה ּגדֹולה ּנקמה  ְְֱֲִֶֶַַַַָָָָ

אדוֹ םזכר לבני  ז)ה ' פט.)[ח "ג :(קלז, זוהר(דף  ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌

יוֹ םתורה] את אדוֹ ם  לבני ה' ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְזכר
בּ ּה " היסוֹ ד עד ערוּ  ער וּ  האמרים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְירוּ ׁש לם
חמוּ ץ  מאדוֹ ם בּ א זה "מי  פתח אבא ◌ֲ◌ֱ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִרבי

וגו '" מבּ צרה א)בּ גדים  סג, זה(ישעיהו "מי  , ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
הוא ברוך הקדוש עתיד מאדוֹ ם", ◌ֱ◌ֵ◌ָבּ א
שהחריבו  אדום, על נקמה בגדי ללבוש
ישראל  לכנסת והגלו היכלו, ושרפו ביתו
עולם, נקמת בהם  ולעשות האומות, בין
מלאים עולם מהרי  ההרים כל שימצאו עד
השמים עופות לכל ולקרות עמים, הרוגי 
י "ב  מהם יזונו  השדה חיות וכל עליהם ,
שלא עד  שנים, ז' השמים ועופות חדשים,
שכתוב : זהו שלהם , סרחון הארץ תסבול
בּ ארץ  גּ דוֹ ל וטבח בּ בצרה לה' זבח ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ"כּ י

ו)אדוֹ ם " לד , הבגדים(שם  שאותן עד  , ֱ◌
שכתוב: זהו סג )יתגאלו, ◌ָ◌ְ"וכל (שם

אגאלּת י". ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַמלבּ וּ ׁש י 

החומות מהרסים היו אדום בני

וגו'חמוּ ץ  מ בּ צרה  א)בּ גדים לפי (שם, , ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌
שבעולם ההמונים יצאו שממנה 
לשרוף  התחילו והם ירושלם, על לצבוא 
החומות, מהרסים היו אדום ובני  ההיכל ,
"זכר שכתוב : זהו  היסוד, אבני ֹ◌ְוהשליכו
עד  ערוּ  ער וּ  האמרים וגו' אדוֹ ם לבני  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִה'
באותן  בּ לבוּ ׁש וֹ ", הדוּ ר "זה בּ ּה ". ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהיסוֹ ד 
בּ רב  "צעה  ללבוש, שעתיד נקם ֹ◌ְ◌ֶֹבגדי 

כמו (שם)כּ חוֹ " משבר, "צעה", מהו , ֶֹֹ◌
ו)שכתוב : מה, ּת חּת י;(תהלים "עּמ ים ,ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

וגו'. ◌ְ◌ִיּפ ל וּ "

הּנקמֹות ּתעׂשה ְְֲֶַַַַָה ּמלכ ּות

שיעשהאמרו  זה הוא מי  לישעי', ישראל
מד בּ ר "אני ואמר: פתח כך, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲכל

א)בּ צדקה" סג, "רב (ישעיהו  שהוא זה , ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
צדקה(שם)להוֹ ׁש יע " "אהב בו שכתוב זה , ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ה)וּ מׁש ּפ ט" לג, ממש (תהלים צדק"ה והוא , ִ◌ְ◌ָ◌

להוֹ ׁש יע". "רב ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוהוא

לעפר המלכות את  שהשכיבו בגלל

ישראל וכל לכנסת שגרמו לפי  למה, כך 
ולנפול  בגלות, לעפר שוכבת להיות
תוֹ סיף, ֹלא "נפלה שכתוב: כמו  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָלארץ,

י שׂ ראל " בּ תוּ לת ב )קוּ ם  ה, זה(עמוס ובשביל , ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
עליהם, נקם בגדי הוא ברוך הקדוש ילבש
זהו  ההרוגים, ברוב  אותם להגאיל 

אגאלּת י". מלבּ וּ ׁש י  "וכל ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְשכתוב:

ּבּסּפירים ְִִִִַַַויסד ּתי ְך

וגו'זכוֹ ר  ירוּ ׁש לים יוֹ ם את אד וֹ ם לבני  יי  ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

ז) פקודי:(קלז , פרשת  ח "ב ע"א )[זוהר רמ ](דף

כּ תוּ ב וּ ראה, קלז)בּ א לבני (תהלים ה' זכר  ְֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌
יר וּ ׁש לם י וֹ ם את  עדאדוֹ ם ערוּ  ערוּ  האמרים ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌

בּ ּה . ה וּ אהיס וֹ ד  בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  עתיד  כּ ן ועל ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מיסוֹ דוֹ ת ירוּ ׁש לים ׁש ל יס וֹ דוֹ תיה  את ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִלבנוֹ ת

הם וּ מי  ה כּ ל, על  ׁש יּ ׁש לט וּ  סּפ ירים,אחרים ? ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌
נד )ׁש כּ תוּ ב ׁש אלּ וּ (ישעיה בּ ּס ּפ ירים, ויסדּת י# ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

והעליוֹ נים החזקים והּת וֹ מכים היסוֹ דוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵהם
בּ רא ׁש וֹ נה. חל ׁש ה בּ הם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌3◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אין

העליֹון  מא ֹור הם  ְְִִֵֵֶָמאירים 

הראׁש וֹ נוֹ תהּט עםמה האבנים כּ י ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌
העּמ ים ׁש אר יכלוּ  היס וֹ דוֹ ת, ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵמא וֹ תם

הּט עם מה עליהם. ׁש אין לׁש ֹלט מ0וּ ם ? ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יהיוּ  אלּ ה אבל  כּ ראוּ י . עליוֹ ן אוֹ ר  ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הם
וּ מׁש ּק עוֹ ת העליוֹ ן האוֹ ר מּת וֹ # ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְמאירים
לׁש ֹלט יכוֹ לים ׁש ֹּלא הּת הוֹ מוֹ ת, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ תוֹ #
למעלה ׁש יּ אירוּ  הּס ּפ ירים הם וא לּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם .

תאמר )וּ למּט ה , זמן (ואם  ׁש בּ אוֹ תוֹ  מ0וּ ם  ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌
וּ למּט ה. למעלה עליוֹ ן  אוֹ ר ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִי ּת וֹ סף

ה ּׁשבּורים היס ֹודֹות  ְְְְִַַַיתּקנ ּו

ראׁש וֹ ניםואם  יסוֹ דוֹ ת  ׁש אוֹ תם ּת אמר ְ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌
כּ ת וּ ב הרי  אנכי (שם)יתבּ ּט לוּ , הנּ ה ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִֹ◌

ה0בוּ ר. לתּק ן מרבּ יץ אבני#. בּ ּפ וּ # ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַמר בּ יץ
בּ ּפ וּ # זּ ה ׁש נּ אמר,מה כּ מוֹ  ט )? ב  ו ּת שׂ ם(מלכים ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

מה ּפ וּ #. ׁש נּ קראוֹ ת אבנים  יׁש  עיניה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַבּ ּפ וּ #
זה ׁש ל  הוּ א,הּט עם סוֹ ד אלעזר, רבּ י  אמר  ? ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

נּת ן  זה ה 7דה.וסוֹ ד לקוֹ צרי  לדעת ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

האבנים על ּגֹוים ׁשל ידם ׁשלטה ְֲִִֶַָָָָָָֹלא 

ציּ וֹ ן בּ א יסוֹ דוֹ ת ׁש ל אבנים אוֹ תן וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
עליהם ׁש 0לטוּ  וׁש לוֹ ם חס ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִוירוּ ׁש לים,
נשׂ רפ וּ , וֹלא אוֹ תם שׂ רפ וּ  וֹלא העּמ ים, ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר 
גּ נז  הוּ א בּ ר וּ # וה ּק דוֹ ׁש  נגנזוּ , כּ לּ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ֶאלּ א
הּק דוֹ ׁש  הבּ ית יס וֹ דוֹ ת אוֹ תם וכל  ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם,
וּ כׁש יּ חזר אחד. אפלּ וּ  מהם אבד וֹלא ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנגנזוּ ,
על  ירוּ ׁש לים את ויקים הוּ א  בּ רוּ # ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
האבנים ׁש ל  היסוֹ דוֹ ת אוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְמקוֹ מּה ,
בּ הם תׁש ֹלט וֹלא למק וֹ מם  יחזר וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָהראׁש וֹ נ וֹ ת

אחרת את(רעה)עין יכחל ׁש אדם לזמן ּפ רט , ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌
מּמ נּ וּ , עיניו את וימלּ א הּפ וּ # בּ אוֹ תוֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵעינוֹ 
ׁש ל  והיסוֹ דוֹ ת  האבנים כּ ל את יראה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְואז
ׁש לט וּ  ׁש ֹּלא מקוֹ מם, על מתּק נים ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים
יקר וֹ ת אבנים אוֹ תן וכל העּמ ים. ׁש אר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָבהם
כּ לּ ם האבנים, בּ ניני אוֹ תם וכל  ◌ָ◌3◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָהאחרוֹ ת,

מקוֹ מם. על  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְעוֹ מדים

למק ֹומּה צּיֹון את יחזיר ְְִִִֶַָה'

נב )ואז, ה'(ישעיה בּ ׁש וּ ב יראוּ  בּ עין עין כּ י  ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌
ה' בּ ׁש וּ ב זּ ה מה אלּ אציּ וֹ ן . ? ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  העּמ ים, ׁש אר עליה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש 0לט וּ 
הזּ מן  וּ בא וֹ ת וֹ  למעלה , אוֹ תּה  העלה ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ֶהוּ א

ׁש כּ תוּ ב למקוֹ מּה , יחזירנּ ה בּ ׁש וּ ב (שם)הוּ א ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
ודּ אי . ה ' בּ ׁש וּ ב  ציּ וֹ ן. ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִה'

ּבּסּפירים. ְִִִִַַַויסדּתיְך

וֹלאוּ בא  העין מן 0נּ סּת ר  מה כּ ל ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌
ֹלא בּ וֹ , לׁש ֹלט ר ׁש וּ ת  לעין ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנּת נה
בּ כחילת לאׁש ר ּפ רט העין , בּ וֹ  ל ׁש ֹלט ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַתוּ כל
ה נּ ה כּ #, וּ מ0וּ ם יד וּ עים. בּ דברים ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָהעין
כּ ל  ראה, וּ בא אבני #. בּ ּפ וּ # מרבּ יץ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִֹ◌ָאנכי
ויהיוּ  במקוֹ מן יעמדוּ  ה לּ לוּ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָהאבנים
סּפ ירים ׁש ל ויסוֹ ד כּ בראׁש וֹ נה, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְיסוֹ ד וֹ ת

לרחב (אחרים) סביב , אחר  במקוֹ ם ◌ַֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַיעמדוּ 
בּ ּס ּפ ירים. ויסדּת י # ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְולאר#.

שלא ספירים מאבני  יהיו ירושלים  יסודות
נחרבות יהיו 

וגו'זכר אדוֹ ם לבני  ז)(קה' פרשת:לז, [ח "ב ְ◌ִֹ◌ְ◌ֵ◌ֱ◌

רמ.)פקודי תורה](דף  שמעון זוהר רבי 
יוֹ ם את אדוֹ ם לבני  ה' "זכר כתוב: ◌ֵ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ְאמר,
בּ ּה ", היסוֹ ד עד ערוּ  ערוּ  האמרים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְירוּ ׁש לם,
יסודי  לבנות הוא ברוך הקדוש עתיד 
על  שישלטו  אחרים יסודות מן ירושלם,
שכתוב : ספירים, הם, ומה הכל,

בּ ּס ּפ ירים" יא)"ויסדּת י # נד, שאלו (ישעיהו , ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
וגבוהים, חזקים ועמודים יסודות הם
מה לראשונים, כמו רפיון להם שאין
אותן  של  הראשונות שאבנים לפי הטעם,
עליהן, לשלוט עמים שאר יכלו היסודות,

IIתהלים IIזוהר 
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בּ ּה : היסוֹ ד ׁש גּ מלּת חעד גּ מוּ ל� את ל� ׁש יׁש לּ ם אׁש רי ה$דוּ דה בּ בל בּ ת ©©§¨©¨¤©§¨©§¥¤§©¤¨¤§¥¤¨©§§
הּס לע:טלנוּ : אל עללי� את ונּפ ץ ׁש יּ אחז אׁש רי ¨©§¥¤Ÿ¥§¦¥¤Ÿ¨©¦¤©¨©

הארה בהן היה שלא מפני מה, מפני
כראוי  תהיינהקסטעליונה אלו אבל  ,

ומשוקעות עליונה, הארה מתוך מאירות
לשלוט ביכולת  יהיה שלא התהום, תוך
למעלה שיאירו ספירים הן ואלו עליהן.
הארה יתוסף ההוא  שבזמן לפי ולמטה,

ולמטה. למעלה עליונה

נגנזו והיסודות  האבנים כל 

אבניםאמר  אותן וראה, בוא אלעזר רבי 
חס  וירושלים, ציון  יסודי  של
לא עמים, שאר עליהן ששלטו ושלום
נגנזו, כלן אלא נשרפו, ולא  אותן, שרפו
מהן  נאבד ולא  הוא, ברוך  הקדוש שגנזן

אחת. אפילו

שהרימה למקומה ירושלים  את  יחזיר ה '
השונאים כשבאו  משם

להוכאשר  ויקים הוא ברוך הקדוש ישוב
אבני  אותן מקומה, על לירושלם
ובכן  למקומותן . יוחזרו הראשונות היסוד 

ציּ וֹ ן" ה' בּ ׁש וּ ב ירא וּ  בּ עין עין  נב ,"כּ י (שם ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
שלטו ח) כאשר  אלא  ה'", "בּ ׁש וּ ב  מהו ,ְ◌

הוא ברוך הקדוש עמים, שאר עליה
יחזירנה ההוא ובזמן למעלה, הרימה
שכתוב  למקומה, הוא ברוך הקדוש

ודאי . ה ' בשוב  ציּ וֹ ן", ה' ◌ִ◌ְ"בּ ׁש וּ ב 

ליסודות סביב  יהיו החדשים היסודות
הישנים

יתקיימו ובוא אבנים  אותן כל וראה,
יסודות להיותן במקומותן,
ספירים של אחרים ויסודות כבראשנה,
לרוחב  מסביב אחר במקום יתקיימו

שכתוב: זהו יא)ולאורך, נד, (שם 

בּ ּס ּפ ירים" ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ"ויסדּת י#

לעולם יתבטל  הטומאה  צד

לביתו,ובזמן  הוא ברוך הקדוש שיקים
"בּ לּ ע  כתוב: מה ההוא זמן ◌ַ◌ִעל 

לנצח" ח)הּמ ות כה, "לנצח",(שם מהו , ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
צד  שיתבטל  לפי לעולם. דורות לדורי
"וחר ּפ ת ובכן לעולם, יקום ולא ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְהטומאה
דּ בּ ר" ה' כּ י  הארץ כּ ל  מעל יסיר  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַעּמ וֹ 

.(שם)

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

גשמי ,קסט. בדבר הנקשר  דקדושה , רוחני כח זה
זה  שאין  חנם , הארת בשם נקרא הכח זה וגם 

זה  והרי  החשך, מן ההיפוך שהוא  האור כדמיון
הקדוש . בזוהר  רבים  וכמוהו השכינה, הארת  כענין
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אֹלהיםאקלח נגד לבּ י בכל אוֹ ד% אלבאזּמ רךּ :'לדוד אׁש ּת חוה §¨¦§§¨¦¦¤¤¡¦£©§¤¨¤§©£¤¤
כּ ל על הגדּ לּת  כּ י אמּת % ועל חסדּ % על ׁש מ% את ואוֹ דה קדׁש % ¨©¨§©§¦¦¤¦£©§§§©©¤§¤¤§§§¨©¥היכל

אמרת%: עז:ג ׁש מ% בנפׁש י ּת רהבני וּת ענני קראתי יהו�ד בּ יוֹ ם �יוֹ דוּ % ¦§¦§¨¤§¨¨¦©©£¥¦©§¦¥¦§©§¦Ÿ§Ÿ̈

פי%: אמרי ׁש מעוּ  כּ י ארץ מלכי יהו�הכּ ל בּ דרכי גדוֹ ל�ויׁש ירוּ  כּ י ¨©§¥¨¤¦¨§¦§¥¦§¨¦§©§¥§Ÿ̈¦¨

יהו� יהו�ו:�כּ בוֹ ד רם יידע:�כּ י מּמ רחק וגבּה  יראה אםזוׁש פל §§Ÿ̈¦¨§Ÿ̈§¨¨¦§¤§¨Ÿ©¦¤§¨§¥¨¦
ימינ%: ׁש יעני ותוֹ  יד% ּת ׁש לח איבי אף על ּת חיּ ני צרה בּ קרב יהו�חאל� ¥¥§¤¤¨¨§©¥¦©©Ÿ§©¦§©¨¤§¦¥¦§¦¤§Ÿ̈

יהו�� בּ עדי ּת רף:�יגמר אל ידי% מעשׂ י לעוֹ לם חסדּ % ¦§Ÿ©£¦§Ÿ̈©§§§¨©£¥¨¤©¤¤

הגאווה להעביר

לבי  בכל אודך א)לדוד קלח]:(קלח, לפרק תהלים לאהבה .[שימוש לאמרו  טוב

IIתהלים IIשימוש

ּבעבֹודת ּבּלילה מתי ּגע היה הּמל ְך ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּדוד
ִרּבֹונֹו

וגו'לדוד  לּב י  בכל א)אוֹ ד 2 ח "א:(קלח , [זוהר ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌

קעח:) נגד](דף לבּ י בכל  אוֹ ד 7 ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלדוד 
אזּמ רךּ  וראהאֹלהים בוא אלעזר רבי אמר  . ֱ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

בעובדת מתיגע היה ימיו  כל המלך דוד
ומשבח הלילה בחצות קם והיה הקב"ה,
בשביל  ותשבחות, בשירות ומודה

העליונה במלכות מקומו כי קע שיתתקן
הלילה בחצות צפון רוח נתעורר  כאשר
נתעורר שעה באותה שהקב"ה ידוע היה
והוא הצדיקים, עם להשתעשע העדן בגן
בשירות והתגבר  ההיא בשעה קם היה
שכאשר לפי הבקר , עלות עד  ותשבחות
שהוא ביארו הרי  העדן בגן נמצא הקב"ה
מקשיבים העדן שבגן  הצדיקים  וכל

ככתוב ח)לקולו , מקשיבים(שיר חברים
של  שחוט אלא עוד ולא השמעיני, לקולך

על  שנדרש כמו ביום, עליו נמשך  חסד
מב )הכתוב חסדו (תהלים ה' יצוה יומם

שאותן  אלא עוד ולא עמי , שירה ובלילה
עולים כלם אומר  שהוא תורה דברי
דוד  זה ובשביל  הקב"ה, לפני  ומתעטרים
רבונו : בעבודת בלילה מתיגע היה המלך

איבי אם אף  על ּת חיּ ני צרה ּב קרב אל  ִ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌

ימינ2 ותוֹ ׁש יעני יד2 ז)ּת ׁש לח :(קלח, ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ח"ב רלט:)[זוהר צרה](דף  בקרב אלך  אם
ותושיעני  ידך  תשלח איבי  אף על  תחייני 

שאמרימינך, זה  מה  בו לעיין  יש זה [מקרא 

ימינך ] ותושיעני ידך שמעון תשלח  רבי אמר
ה)כתוב  בתולת(עמוס קום תוסיף לא נפלה

קום, תוסיף ולא מהו שהריישראל, (משמע 

קמה) אחרת  שקמהבפעם אחרת בפעם אלא
אותה הקים ולא מעצמה קמה היא
הקב"ה מצרים  בגלות שהרי  הקב"ה,
להקים בשביל נסים כמה ועשה הקימה

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו
הקדושה קע. והשכינה המלכות מדת היינו אלהים  השם  כי אזמרך, אלהים  נגד  של פירושו זהו

דוד:שורש 
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הקימה, לא הוא בבל ובגלות אותה,
שהחטא כיון נסים להם עשה שלא לפי 
בני  ועלו מעצמה, קמה היא אלא גרם,
גאולה, להם היתה לא כאילו הגולה
לפי  עליהם, הקב"ה תשוקת גדלה ולא
נכריות, נשים שנשאו ההוא חטא שגרם
לכנסת לה  הקים לא הקב"ה כן ועל
וגבורות נסים לה עשה ולא ישראל,

לבוא לעתיד אבל כראוי, ההוא בזמן
קום תוסיף לא כתוב, קום תוסיף  ולא
אותה יקים הקב"ה  אלא ,מעצמה ,

ט )שכתוב דוד (עמוס סכת את אקים
וכתוב  ל )הנופלת, מלכם(ירמי ' דוד ואת

להם: אקים ואמראשר דוד  התפלל זה  [ועל

ימינך  ותושיעני  ידך ידך קעאתשלח  תשלח 

אותי] .להקים 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

שנפלקעא. למי להקים  ידו ששולח כזה לומר  רצה 
של ימינו יד הופעת יראו וכאשר לעפר, ושוכב
כל ממילא יתבטלו אז  ישראל לכנסת  להקים הקב "ה 
יש ומכאן הגאולה : בענין העכובים וכל  הקטרוגים
שארץ אנגליא מלכות שהצהרת נטעה  לבל  להבין
עם עבור לאומי מקלט  בית  מקום תהיה פלשתינא
כי עליה, מצפים שאנו הגאולה  שזהו לחשוב  ישראל

א  בימיהל  כורש  מהצהרת הרבה  פחות עוד יזה
התנוצצות  בזה  שיש  ודאי אבל  ומובן , כידוע  עזרא
כשרים אנשים  יעלו  ובאם דגאולה , אתחלתא של 
על שם ויתנהגו ויותר יותר פעם בכל שם להתיישב 

דלתתא  אתערותא זאת תהיה  בודאי תורה, פי
השלימה , לגאולה  דלעילא אתערותא לעורר 
שחר , כמו הנשקפה זאת מי הכתוב בנו ויתקיים
כחמה , ברה  ולבסוף כלבנה, יפה  ואח "כ  בתחילה,
לבוא, העתידה  הגאולה  על  נדרש  זה  שפסוק כידוע 
שעובד  שטן  מעשה רואים אנו כעת כי חבל , אמנם
לא  אשר אנשים שם ויתישבו שיעלו כוחותיו בכל 
ישראל , בר כל  לב יודה  זה  ועל תורה , פי על יתנהגו
דישראל דארעא אוירא סוף כל  שסוף נקוה אבל
השלמה גאולה ותצמח  ותעלה לטובה, לבבם יהפך

בב"א: דוד  בן משיח ע "י
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מזמוֹ ראקלט לדוד וּת דע:�יהו�למנצּ ח ידעּת בחקרּת ני אּת ה ©§©¥©§¨¦¦§§Ÿ̈£©§©¦©¥¨©¨¨©§¨
מרחוֹ ק: לרעי בּ נּת ה וקוּ מי דּ רכיג ׁש בּת י וכל זרית ורבעי ארחי ¦§¦§¦©§¨§¥¦¥¨¨§¦§¦§¦¥¦¨§¨§¨©

יהו�ד הסכּ נּת ה: הן בּ לׁש וֹ ני מלּ ה אין כלּ ּה :�כּ י וקדםהידעּת  אחוֹ ר ¦§©§¨¦¥¦¨¦§¦¥§Ÿ̈¨©§¨ª¨¨¨¤¤

כּ ּפ כה: עלי וּת ׁש ת לּה :(פלאיה)וצרּת ני אוּ כל ֹלא נשׂ גּ בה מּמ נּ י דעת ּפ ליאה ©§¨¦©¨¤¨©©¤¨§¦¨©©¦¤¦¦§§¨©¨

לאשתו  איש בין אהבה  לשים 

ותדע א)חקרתני  קלט]:(קלט, לפרק תהלים  לאשתו .[שימוש  איש בין אהבה לשים טוב 

IIתהלים IIשימוש

ּכ ּפ כה אחוֹ ר עלי  ו ּת ׁש ת צרּת ני וקדם ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ה) בשלח:(קלט, פ' שמות נ"ה .)[זוהר ](דף

בּ לּ ילה בּ וֹ  יהוּ דה , ר בּ י אמר - ביּ ם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָרמה
ויּ וֹ ל# בּ וֹ  ׁש כּ תוּ ב חזקה, גב וּ רה ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִהתעוֹ ררה
הלּ ילה. כּ ל עזּ ה קדים בּ ר וּ ח היּ ם  את ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶה'

חזקה) גבורה  בו בּ קׁש ה(שהתעוררה זמן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
אוּ כלוּ סים אוֹ תם  כּ ל את  ה ּמ ל # מן ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ל כּ ה
ׁש לּ מעלה ׁש לּ יטים אוֹ תם וכל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה
לידיה נמסר וּ  וכ לּ ם בידיה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ סרוּ 
סוּ ס  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  נקמוֹ ת. בּ הם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
למעלה סתם, בּ יּ ם ב יּ ם. רמה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ְורכבוֹ 

י ּה . וזמרת ע זּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה.

ואמר,רבּ י  ּפ תח קלט )חיּ יא אח וֹ ר(תהלים ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌
כּ ּפ כה  עלי ו ּת ׁש ת צר ּת ני  כּ ּמ הוקדם . ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  את לכ בּ ד אדם בּ ני ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִהצטרכ וּ 
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ רא ׁש כּ אׁש ר  מ0וּ ם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִהוּ א,
להיוֹ ת האדם על הסּת כּ ל העוֹ לם, את ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶהוּ א

הכּ ל, על  בשניׁש לּ יט ונברא בכל, שלם (להיות ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֹ
ול ּת חּת וֹ נים.פרצופים) לעלי וֹ נים דוֹ מה ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוהיה

אוֹ תוֹ  וראוּ  מכבּ דת, בּ דמוּ ת אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ִהוֹ ריד
לפניו, והׁש ּת חווּ  אליו התכּ נּ סוּ  אז ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהבּ ר יּ וֹ ת.
זהוּ  מּפ חדּ וֹ . עליהם נפלוּ  ואימה ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַוּ פחד

ט )ׁש כּ תוּ ב יהיה(בראשית וחּת כם וּ מוֹ ראכם ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ה 0מים. עוֹ ף  כּ ל ועל הארץ  חיּ ת כּ ל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַעל
שׂ מחה ל וֹ  להיוֹ ת לׁש מר וֹ , לגנּ וֹ  אוֹ תוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִהכניס 

ח ּפ ה לוֹ  עשׂ ה בּ וֹ . וּ להׁש ּת ע ׁש ע שׂ מחה ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעל
עליוֹ נים וּ מלאכים יקרוֹ ת, בּ אבנים ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌3◌ְמכּס ה
עץ  על אוֹ תוֹ  צוּ ה כּ # אחר לפניו. ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְשׂ מחים

ר בּ וֹ נוֹ . בּ מצות עמד  וֹלא ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,

ׁש העלהמצאנוּ  ׁש לּ אחר חנוֹ #, ׁש ל בּ ספרוֹ  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
לוֹ  והראה  הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַאוֹ תוֹ 
ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים הּמ ל#, גּ נזי  כּ ל  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶאת
ׁש הצט וּ ה והעץ החיּ ים עץ את לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶהראה
בּ גן  אדם  ׁש ל  מקוֹ מ וֹ  ל וֹ  והראה אדם, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָעליו
זוֹ , מצוה אדם ׁש מר  ׁש אלמלא וראה, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵעדן.
ה וּ א ּת מיד. ׁש ם ולהיוֹ ת ּת מיד לעמד ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ָיכוֹ ל
בּ דימוֹ ס  יצא - רבּ וֹ נוֹ  מצות ׁש מר ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָֹלא

יצח ר בּ י  נבראונענׁש . אדם אמר , ק  ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ ארנוּ , והרי ב )דּ וּ -פרצוּ פים, ויּ ּק ח(שם ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌

ה וּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  נּס רוֹ  - מ צּ לעתיו  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַאחת
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  וּ מּמ ערב . מּמ זרח ׁש נים, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ וּ 

קלט ) צר ּת ני(תהלים וקדם זהאחוֹ ר אחוֹ ר  . ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
מה אמר , חיּ יא ר בּ י מזרח . זה וקדם ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַמערב .

ה וּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  נקבה,עשׂ ה אוֹ תּה  ּת ּק ן ? ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לאדם. והכניס ּה  ה כּ ל, על  יפיּה  את ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְוׁש כלל
אׁש ר הצּ לע את אֹלהים ה' ויּ בן ׁש כּ תוּ ב ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
כּ תוּ ב  מה  ראה בּ א לא0ה. האדם מן  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָלקח

זּ הלמעלה מה מצּ לעתיו. אחת ויּ ּק ח ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌
ׁש נּ אמראחת כּ מוֹ  ו)? יוֹ נתי (שיר  היא אחת ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌

- מצּ לעתיו לאּמ ּה . היא אחת ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַתּמ תי 

IIתהלים IIזוהר 
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ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  כו)מצּ דדיו, וּ לצלע (שמות ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  אמר , יהוּ דה ר בּ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש כּ ן.
בּ ּה  וכלל בּ אדם, עליוֹ נה נׁש מה נתן ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָהוּ א
מאיזה הכּ ל. לדעת כּ די  והשׂ כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָחכמה

נ ׁש מה בּ וֹ  נתן אמר,מקוֹ ם יצחק רבּ י ? ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌
בּ אוֹ ת. הּק דוֹ ׁש וֹ ת הנּ ׁש מוֹ ת ׁש 0אר  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִמּמ ק וֹ ם

ׁש כּ תוּ בר בּ י  מכּ אן, אמר , א)יהוּ דה (בראשית  ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
הארץ  זוֹ  מי חיּ ה. נפׁש  הארץ  ?ּת וֹ צא ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

נפׁש  בּ וֹ . נמצא ׁש הּמ קדּ ׁש  מקוֹ ם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵמא וֹ ת וֹ 
אדם ׁש ל נפ ׁש  ז וֹ  סתם, חיּ ה  נפ ׁש  - ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַחיּ ה
אדם אמר , חיּ יא ר בּ י הכּ ל. ׁש ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן 
מּמ לאכי  י וֹ תר עליוֹ נה חכמה י וֹ דע ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ונוֹ דע  וי וֹ דע בּ כּ ל, מסּת כּ ל והיה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַה0רת,
לאחר העוֹ לם. בּ ני ׁש אר  מכּ ל יוֹ תר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְלרבּ וֹ נוֹ 
מה החכמה. מעינ וֹ ת מּמ נּ וּ  נס ּת מ וּ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש חטא 

שכתוב )?כּ תוּ ב  ג )(ממה ה'(שם וי ׁש לּ חהוּ  ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
רבּ י  האדמה. את לעבד עדן מגּ ן ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֱאֹלהים
וּ נקבה מזּ כר הראׁש וֹ ן  אדם אמר , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַאבּ א

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  א)נמצא, אֹלהים(שם ויּ אמר  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌
זכר זה ועל כּ דמוּ תנוּ . בּ צלמנוּ  אדם  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה
ואם כּ #. אחר ונפרדוּ  כּ אחד, נעשׂ וּ  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְוּ נקבה
מ 0ם לּק ח  אׁש ר האדמה ׁש אמר זה ◌ָ◌ִ◌ַ◌3◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַֹּת אמר,
והּק דוֹ ׁש  הנּ קבה, וזוֹ הי ודּ אי , הוּ א כּ # -ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌
וּ נקבה, זכר  וזהוּ  עּמ ּה , הׁש ּת ּת ף הוּ א ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #

אחד  דּ בר .והכּ ל  ְ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

ּכ ּפ כה אחוֹ ר עלי  ו ּת ׁש ת צרּת ני וקדם ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

ה) פקודי:(קלט, פ' שמות (דף[זוהר

-]רל"א .) האפ וֹ ד ׁש ל הזּ ה הּמ עיל ראה, ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְֹוּ בא
כּ תוּ ב  אוֹ תוֹ . כּ ׁש לּ וֹ בׁש  עליו (תהליםלכּס וֹ ת ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌

כּ ּפ כה.קלט ) עלי  ו ּת ׁש ת  צרּת ני וקדם ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָאחוֹ ר
וּ ראה, בּ א אבל ּפ רׁש וּ הוּ . הרי זה  ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָּפ סוּ ק
אדם את הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש בּ רא ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ׁש ניהם והי וּ  נבראוּ , וּ נקבה זכר  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָהראׁש וֹ ן ,

והזּ כר לאח וֹ ר  הנּ קבה קׁש וּ רים, זה עם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶזה
הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם ׁש נּ ּס ר עד ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִלפנים,
אדם לפני  אוֹ תּה  והכניס  אוֹ תּה  ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוהתקין
ׁש הסּת כּ לוּ  וכיון בּ פנים. ּפ נים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהסּת כּ ל 
בּ עוֹ לם, האהבה רבתה אז בּ פנים, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָּפ נים
היה 0ֹּלא מה בּ עוֹ לם, תוֹ לדוֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְוהוֹ לידוּ 
אדם ׁש חטא ואחר בּ ארנוּ . והרי לכן, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִמּק דם
בּ ּה  והּט יל  חוּ ה על  נחׁש  וּ בא  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהא0ה,
דּ יוֹ קנוֹ  והיה קין, את חוּ ה הוֹ לידה ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌3זהמה ,
ׁש ל  הזּ המה מּס וֹ ד וּ מּט ה ׁש לּ מעלה ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌3◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְדּ יוֹ קן
ה וּ א כּ ן ועל ׁש לּ מּט ה. וּ מהצּ ד האחר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהצּ ד
מ0וּ ם בּ עוֹ לם, מות ׁש ע שׂ ה הראׁש וֹ ן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָהיה
לארב  הוּ א דּ רכּ וֹ  הנּ חׁש  גּ רם. ׁש לּ וֹ  ֹ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הצּ ד
והל#. לקח בּ דרכּ וֹ  מּמ נּ וּ  ׁש בּ א א וֹ ת וֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַלהרג ,

כּ תוּ ב זה ד )ועל  בּ הי וֹ תם(בראשית ויהי ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רגהוּ . ויּ ה אחיו הבל אל  קין  ויּ קם ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַבּ 7דה

קין מצאנוּ  ׁש כּ ׁש הרג הּק דמוֹ נים, בּ ספרי  ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
נׁש יכוֹ ת אוֹ תוֹ  נוֹ ׁש # היה הבל , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶאת
אוֹ תוֹ . והרג נׁש מתוֹ  את  ׁש ה וֹ ציא עד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַכּ נּ חׁש ,
קין  ואם הראׁש וֹ ן, ליס וֹ ד חזר וּ  ה דּ ברים ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוכל
כּ # נמצא ֹלא הצּ ד , אוֹ תוֹ  מן היה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָֹלא
ׁש נּ הרג אדם ׁש ראה כּ יון כּ ן, ועל  ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלאחיו.
מכּ אן  אוֹ ליד אני מה  אמר : קין, וגר ׁש  ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֶ◌ֶהבל
ׁש נה, וּ ׁש ֹלׁש ים מאה מאׁש ּת וֹ  נפרד  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָוהלאה.
בא וֹ ת הי וּ  טמאוֹ ת נקב וֹ ת ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְור וּ ח וֹ ת
רוּ ח וֹ ת מוֹ ליד  והיה מּמ נּ וּ , ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתח ּמ מוֹ ת
וּ בארנוּ . אדם, בּ ני נגעי  ונקראים ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְוׁש דים,

והתחבּ ראחר בּ קנאה, והתלבּ ׁש  קנּ א כּ # ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ׁש כּ תוּ ב  ׁש ת, את והוֹ ליד ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְבּ אׁש ּת וֹ 

ה) את(בראשית ויּ קרא  כּ צלמוֹ  בּ דמוּ תוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַויּ וֹ לד
0ֹּלא מה כּ צלמוֹ , בּ דמוּ תוֹ  זהוּ  ׁש ת. ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְׁש מוֹ 
ראׁש וֹ נים בּ נים בּ אוֹ תם בּ ראׁש וֹ נה , כּ # ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָהיה
בּ ראׁש וֹ נה ׁש הרי מ0וּ ם לכן. מּק דם ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
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אברח:ז מּפ ני% ואנה מרוּ ח% אל� ואצּ יעהחאנה אּת ה ׁש ם ׁש מים אּס ק אם ¨¨¥¥¥¤§¨¨¦¨¤¤§¨¦¤©¨©¦¨¨¨§©¦¨
הנּ ךּ : ים:ט$אוֹ ל בּ אחרית אׁש כּ נה ׁש חר כנפי תנחנייא)א יד% ׁש ם גּ ם §¦¤¨¤¨©§¥¨©¤§§¨§©£¦¨©¨¨§©§¥¦

ימינ%: בּ עדני:יאותאחזני אוֹ ר ולילה ׁש וּ פני י חׁש � א� ֹלאיבואמר חׁש � גּ ם §Ÿ£¥¦§¦¤¨Ÿ©©Ÿ¤§¥¦§©§¨©£¥¦©Ÿ¤

כּ אוֹ רה: כּ חׁש יכה יאיר כּ יּ וֹ ם ולילה מּמ % ּת סכּ נייגיחׁש י� כליתי קנית אּת ה כּ י ©§¦¦¤§©§¨©¨¦©£¥¨¨¨¦©¨¨¦¨¦§Ÿ¨§ª¥¦

אח עד התחבּ ר וּ ת וּ פרׁש וּ ה, אליו, היתה  רת ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  והתקינּה  חוּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש בּ אה
זה ועל בּ פנים. ּפ נים והתחבּ ר וּ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְלאדם,

ב )כּ תוּ ב, א0ה,(שם  זוֹ הי א0ה. יּק רא לזאת ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌
ּפ רׁש וּ ה. והרי כּ #, נקראת ֹלא אחרת ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֲאבל
כּ תוּ ב  כאחד , נבראוּ  וחוּ ה ׁש אדם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם

ה) אתם.(שם ויבר# בּ ראם וּ נקבה ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָזכר 
כּ תוּ ב , זה ועל היוּ . כּ אחד אח וֹ רׁש ניהם ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

צר ּת ני .וקדם  ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הי וּ ,בּ א וקדם אחוֹ ר - וחׁש ן אפוֹ ד  וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
דּ וֹ מה היה בּ הם, התלבּ ׁש  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ְוּ כׁש הכּ הן
ּפ ניו  ׁש אז נתבּ אר והרי  עליוֹ ן . ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִבּ די וֹ קן
למעלה ועלוּ  בּ לט וּ , והאוֹ תיּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵהאירוּ 
וּ מ0וּ ם הדּ בר . את י וֹ דע היה ואז ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְמאיר וֹ ת,
כּ אחד  האפוֹ ד ותּק וּ ן החׁש ן ּת ּק וּ ן ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָכּ #
כּ תּק וּ ן  אינוֹ  זה ׁש ּת ּק וּ ן גּ ב  על ואף ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִנקׁש רוּ ,
בּ זה, זה  ׁש ל קׁש ר אחד. בּ ס וֹ ד והכּ ל ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ֶזה,
טבּ עוֹ ת בּ אר בּ ע בּ אפוֹ ד חׁש ן ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתאחז
והם הזּ ה. וּ בּמ קוֹ ם הזּ ה בּ ּמ קוֹ ם ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קׁש רוּ 
הזּ ה בּ צּ ד ׁש נּ ק ׁש ר וּ  הּמ ר כּ בוֹ ת אוֹ תן ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָסוֹ ד
ה וּ א והכּ ל  ׁש לּ מעלה, לאוֹ תם ֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה

וחיּ וֹ ת. אוֹ פנּ ים ׁש ל ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְבּ סוֹ ד 

ה ּלילה ׁשּנחלק ּבׁשעה ּבּתֹורה ׁשעסקּו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָא ֹותן
הּׁשכינה עם ְְְִִִַַָנׁשּתתפּו

וגו'א5א  ׁש חר ט)כנפי ח"ג:(קלט, (דף[זוהר ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

תורה]סה .) ׁש חרזוהר כנפי  ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶא8א
ים  בּ אחרית אשרי אׁש כּ נה  שמעון רבי אמר  ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

בשעה בבקר , המטרונה  עם שבא מי חלקו
עמו, לספר המלך פני לקבל באה שהיא
המלך  שיושיט בשעה עמה נמצא והוא
אשא זש"כ  המטרונה, את לקבל ימינו
מהו  ים, באחרית אשכנה שחר כנפי 
היא הבקר  של  שעה אותה ים, אחרית
נחלק  כאשר כי ההוא, הי"ם של האחרית
ועכשיו  היה, ודין היתה התחלה הלילה
הדינים שנסתלקים הוא, שלה אחרית
עם היא המלך, של בכנפיו ונכנסת שלה
אשכנה זש "כ עמה, שהתחברו אותן כל

ים, שעסקו באחרית אותן שכל ולמדנו 
עם  נשתתפו הלילה  שנחלק בשעה בתורה 

והמטרונההשכינה  הבקר  בא וכאשר ,
עם עמה נמצאים הם  המלך , עם מזדוגת
זש "כ  כלם, על כנפיו יפרס והמלך המלך,

מב ) ובלילה(תהלים חסדו ה' יצוה יומם
וגו'. עמי שירה

מח ּפה הּקּב"ה  ּבהצנע עצמֹו ׁשּמטהר ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻאדם
העין  מן להס ּתירֹו ְְִִִַַָָָעליו

וגו'גּ ם  יחׁש י   ֹלא יב )ח ׁש   ח "א:(קלט , [זוהר ַ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌

סח.) תורה](דף יחׁש י#זוהר ֹלא ח ׁש # ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ַגּ ם 
כּ אוֹ רה. כּ חׁש יכה יאיר כּ יּ וֹ ם ולילה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִמּמ ךּ 

ואמר פתח חייא  כג )רבי יסתר(ירמי ' אם
ה', נאם אראנו לא ואני במסתרים איש
השע  ועיניהם לב ערלי  האנשים הם כמה
בכבוד  יודעים ואין משגיחים שאין
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אּמ י: מאד:ידבּ בטן ידעת ונפׁש י מעשׂ י% נפלאים נפליתי נוֹ ראוֹ ת כּ י על אוֹ ד% §¤¤¦¦§©¦¨¦§¥¦¦§¨¦©£¤§©§¦Ÿ©©§Ÿ
ארץ:טו בּ תחּת יּ וֹ ת רקּ מּת י בּס תר ע)יתי אׁש ר מּמ ךּ  עצמי נכחד ¤¨¦§©§¦§©ª¥¦©¥¤ª¤£¨¤¦¦§¨©§¦ֹלא

בו שכתוב השמים(שם)רבונם, את הלא
יחפצו  ואיך מלא, אני  הארץ ואת
ואומרים בעונותיהם להסתתר  האנשים

כמש"כ  יודעני, ומי  רואני  כט )מי  (ישעי '

הם אנה מעשיהם , במחשך  והיה
מלפניו, למלךמסתתרים שבנהמשל 

נסתרות, מערות הארץ תחת ועשה היכל 
אותם סבב במלך, היכלו בני מרדו לימים
נכנסו  עשו, מה חיילותיו, עם המלך
המערות, באותן הארץ תחת והסתתרו
ומלפני  אותם עשיתי אני  הלא המלך  אמר
איש  יסתר אם זש"כ  בהן, להסתתר תרצו 
אני  הלא וגו', אראנו לא ואני  במסתרים
עשיתי  אני  המערות אותן שעשיתי הוא
מלפני , להסתתר  תרצו ואיך ואור , חשך
עצמו  ממשיך האדם כאשר וראה בוא
הקב"ה רבונו, לפני  ולחטוא להסתתר

בגלוי, דין בו מטהרעושה האדם וכאשר
שלא  להסתירו  ירצה הקב"ה בהצנע  עצמו 

ה  אף ביום האדםיתראה צריך שבודאי ,'
כאשר המשחית לפני  יתראה שלא להזהר
בו, יסתכל שלא העולם על שורה הוא
לו  יש  לפניו  שנראים אותן כל שהרי 

וזה  להשחית, עצמו רשות שמטהר האדם
מן  להסתירו  עליו מחפה הקב"ה בהצנע

לשלוטהעין  הטומאה רוח יוכל שלא  ,
נתבאר: וזה ינזק , לא למען עליו,

ׁשּופריּה מעין - אבינּו ּדיעקב  ְְְֲִֵֵֵֵַָֹׁשּופריּה
קדמאה ְְַָָָָּדאדם

וגו'ֹלא מּמ ּך  עצמי טו )נכחד  [זוהר:(קלט , ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

תורה  סתרי יתרו פ' נא :)חדש אדם](דף  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲאמר
אׁש רקדמאה מּמ ךּ  עצמי נכחד  ֹלא , ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

רּק מּת י בּ ּס תר קלט )ע 8יתי בּ תחּת יּ וֹ ת (תהלים  .◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌.◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אתיאארץ  ונוּ קבא, דּ דכר דּ מזּ וּ וּ גא מכּ אן . ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

דּ מלכּ א מזּ יווּ גא קדּ י ׁש א. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִנׁש מתא
ארץ. ּת חּת יּ וֹ ת טעמא. מאי ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְבּ מטר וֹ ניתא.
ארץ  דּ איתקרי  לההיא  אית ּת חוּ מין ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְּת רין
דּ דכוּ רא נׁש מתא  דּ אתציירא אתרא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵחפץ.
דּ נוּ קבא דנׁש מתא ואתרא ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְלימינא.
מּס טרא אתערוּ תא בּ עי דּ א ועל  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלשׂ מאלא.

דכתיב , הוּ א הדא מא)דנוּ קבא. (ישעיה ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
מּמ זרח וּ כדין ויּ את. מצּ פ וֹ ן ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַהעירוֹ תי

בׁש מי  קוֹ רא דׁש מ ׁש אׁש מ ׁש  זוּ וגא . ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌
כּ מ וֹ  סגנים ויבא בּ רחל יעקב ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְבּ סיהרא,
מאד"ם דּ נפק וּ  דּ עלמא, חיּ ילין אלּ ין ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶֹחמר.

הכי, בּ תר קלט )קדמאה. ראוּ (תהלים גּ למי ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌
צוּ רה,עיני7 בּ ֹלא גּ וֹ לם מוּ טל כּ ׁש הייתי , ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ה דּ וֹ ר וֹ ת עיני ;, ראוּ  לּמ ערב. ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִמּמ זרח
ה וּ א אּת ה  כּ י  מּמ נּ י. לצאת ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָהעתידוֹ ת 
כּ וּ לּ ם ספר ; ועל מראׁש . הדּ וֹ רוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַהּק וֹ רא 
לדי וֹ קנין. אדם  ּת וֹ לדוֹ ת ספר  זה ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִיכּ תב וּ .
אתחּק קן  הווֹ  צ דּ יקים, ׁש ל  ספרן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִדּ בהאי
דאתוון, בּ צירוּ פא בּ עלמא. דּ יוֹ קנין ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָכּ ל

פס"ץ. זר "ה

דּ קמטין,ותּמ ן  בּ ציּ וּ רין י כּ תבוּ , כּ לּ ם ְ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌
דּ רקיע  כּ גוּ ונא דאדם, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ מׁש כא 

כּ וֹ כבים, דּ תּמ ן מ)ה0מים, הּמ וֹ ציא(ישעיה ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
לזרעא יקרא. בּ ׁש ם לכלּ ם צבאם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבמסּפ ר
בּ חר ּת י;. אׁש ר יעקב  עבדּ י, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּ ישׂ ראל

דּ כתיב אדם, איּק רוּ ן לד )דּ אינוּ ן (יחזקאל ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יצּ רוּ טז ימים יכּ תבוּ  כּ לּ ם ספר% ועל עיני% ראוּ  בּ הם:(ולא)גּ למי אחד ולוֹ  ¨§¦¨¥¤§©¦§§ª¨¦¨¥¨¦ª¨§¤¨¨¤

אּת ם. אדם מרעיתי צאן צאני ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִֹ◌ֵ◌ַ◌ְואּת ן
דכתיב, הוּ א הדא עלמא. את בּ רי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְוּ בגינה וֹ ן

ב ) ּת בוּ אתה.(ירמיה  ראׁש ית לה' ישׂ ראל ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹקדׁש 
אתבּ רי  לא עד בּ ּמ חׁש בה, עאלוּ  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְדּ אינוּ ן
ימים יכּ תב וּ . כּ לּ ם  ספר ; ועל וכלהוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָעלמא.
מ ׁש כ"וּ  כּ מנין עי לּ אין, י וֹ מין לכלהוֹ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָיוּ צרוּ ,
לאנהרא עילּ אין, יוֹ מין מׁש כ וּ  לכם. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְוּ קחוּ 
וּ מקצת י וֹ ם. וּ רביע שס"ה ּת ּת אין. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְליוֹ מין
וּ מאן  מׁש כוּ . לחוּ ׁש בּ ן יוֹ מא, כּ כוּ לי  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָיוֹ מא
לסיהרא נהיר וּ  מׁש י# מּת ּמ ן ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְדּ מׁש י#
דוד  דּ א  בּ הם, אחד וֹלא  לּה . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלקדּ ׁש א
לאתנהרא, י וֹ מין לי ּה  הווֹ  דּ לא ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְמׁש יחא.
אחר, כּ דּ בר  ׁש נין. ׁש בעין  ליּה  מ ׁש י# ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְואיהוּ 

לט ) מאי (תהלים ימי. נתּת  טפחוֹ ת ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִהנּ ה
לוֹ ן  דּ פחית  הכא טב  ּפ חוֹ ת. ט' ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְטפחוֹ ת,
טוֹ ב  דּ הוה לדוד , למיהב דּ אדם, ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִמיּ וֹ מוֹ י
דּ עבד  קדמאה, מאדם דּ ילי ּה , טוֹ ב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִר וֹ אי .
לעשׂ וֹ ת דּ וד, מוּ כן דּ יהא בּ גין צדקה, ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִעּמ יּה 
דּ הוה דּ וד  דּ קבּ יל כּ גוונא לי שׂ ראל . ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְצדקה
וכלּ א למסכּ ני . יהיב הכי  ואבי וֹ ן, ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָעני

אמר דאּת  כּ מה ח)בּ מׁש ּפ ט , ב  ויהי (שמואל ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌
עּמ וֹ . לכל  וּ צדקה מׁש ּפ ט  עוֹ שׂ ה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָדוד

מעין ואתער וּ , אבינוּ , דּ יעקב  ׁש וּ פריּה  ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָֹ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌
בּ גין  קדמאה. דּ אדם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְׁש וּ פריּה 
בּ בית ּת ּמ ן, ואוֹ ליף  א וֹ הלים, יוֹ ׁש ב ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ְדּ יעקב

למפלחׁש ם ויצחק, ואברהם ועבר  ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
בּ כוֹ ר, דּ איהוּ  בּ גין הוּ א. בּ רי# ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְלקוּ ד ׁש א

ד )דּ כתיב ועבוֹ דה(שמות  י שׂ ראל , בּ כוֹ רי בּ ני ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
קדמאה, דּ אדם  ספרא ודּ אי, הוה. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִבּ בכוֹ ר וֹ ת
וספר דּ חנוֹ #. וספרא ליעקב. ליּה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲהוה
איתרע וּ , והא אבינוּ . דּ אברהם ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְיצירה

ד ' אבינוּ , דּ אברהם זרה עבוֹ דה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַמּס כת
ספרין, אינוּ ן  וּ מכּ ל הויין. ּפ רקי  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְמאה
אהלים, י וֹ ׁש ב ּת ם איׁש  אבינ וּ  יעקב ◌ִ◌ָֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִאוֹ ליף 
וׁש רטוּ טין  ׁש וּ פרי ּה  והוה ס גּ יאה, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָחכמתא
קדמאה. דּ אדם דּ ׁש רטוּ טין כּ גוונא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְדּ יעקב,
קדם דּ איהוּ  קדמאה, דּ אדם כּ גוונא ◌ָ◌ֳ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְוהוּ א
הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  כּ ּפ יו יציר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִליצירה,
קדׁש  לׁש לימוּ , רא ׁש וֹ ן ראׁש וֹ ן. יעקב ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִֹ◌ֲ◌ַאוּ ף
ערסי ּה  דּ הוה ּת בוּ אתה, ראׁש ית  לה' ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
דּ נפיק  בּ אברהם, הכי דּ לית מה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְׁש לים .
סיגי  דּ אינוּ ן  קט וּ רה, וּ בני יׁש מעאל  ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִמנּ יּה 
דּ נפק  ונח, קין. מנּ יּה  דּ נפק ואדם, ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהכּ סף.
סיגי  עשׂ ו, מנּ י ּה  דּ נפק ויצחק, חם. ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִמנּ יּה 
איהוּ . ׁש לימא ערסיּה  יעקב אבל ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַדהבא.
דּ כתיב, הע ּמ ים. מכּ ל ה' בּ חר  בּ יּה  דּ א ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְועל

קלה) ישׂ ראל(תהלים יּה  ל וֹ  בּ חר יעקב  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִכּ י
וּ כתיבלסגלּ תוֹ  לב ), ע ּמ וֹ (דברים ה' חלק  כּ י  ִ◌ְ◌.◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌

ּת וֹ רה. סתרי כּ אן עד נחלתוֹ . חבל ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב

טֹוב הן ּבספר ּכת ּובים אדם ׁשל מעׂשיו ְְֲִֵֵֶֶַָָָָּכל
הּדין  את  לתת עתיד  ּכּלם  ועל רע ְְִִֵֵֶַַַָָָֻוהן

וגו'גּ למי עיני 2 טז)ראוּ  פ ':(קלט, ח"א  [זוהר ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

שרה קל:)חיי יה וּ דה,](דף  ר בּ י כּ לאמר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
טוֹ ב הן  בּ ספר , כּ תוּ בים אדם  ׁש ל ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַמעשׂ יו 
הדּ ין  את לתת עתיד כּ לּ ם ועל רע , .והן ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌.◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

מה רב, אמר יהוּ דה רב אמר  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש 0נינוּ ,
קלט )0כּ תוּ ב עיני7(תהלים  ראוּ  אוֹ תםגּ למי  - ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌

מׁש גּ יח ׁש אינ וֹ  הגּ לם, ׁש עשׂ ה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַהדּ ברים
בּ הם. ׁש עיּ נּת  עיני# ראוּ  כּ לּ ם הבּ א, ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

יכּ ת כּ לּ ם ספר # דּ ין ועל עליהם לּת ן - בוּ  ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
אדם יקדּ ים הלכּ # הבּ א. לעוֹ לם ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְוחׁש בּ וֹ ן

IIתהלים IIזוהר 
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יצחק, ר בּ י אמר ל וֹ . ויוֹ עיל ּת מיד  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ תוֹ 
גלם ׁש הוּ א מי אלּ א עברוֹ ת ע וֹ שׂ ה אדם ◌ֶֹ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵאין
מסּת כּ ל  ׁש ֹּלא א וֹ ת וֹ  והינוּ  אדם, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוֹלא
כּ בּ המה מע שׂ יו כּ ל א לּ א הּק ד וֹ ׁש ה, ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַבּ נּ ׁש מה
רבּ י  אמר יוֹ דעת. ואין מ ׁש גּ חת ׁש אין ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ וֹ 
הּפ סוּ ק  את ׁש אמר  דוד  נקרא גלם וכי  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ְבּ וֹ ,

הראׁש וֹ ן הזּ ה אדם  יצחק, רבּ י לוֹ  אמר  ? ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ י  ׁש זּ רקּת  קדם עיני#. ראוּ  גּ למי ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲאמרוֹ ,
בּ ני  בּ דמ וּ תי  לעשׂ וֹ ת עיני# ראוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְנׁש מה,
מי  יכּ תבוּ , כּ לּ ם ספר# ועל  לי. ׁש יּ דמוּ  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

וֹלאהם ׁש לּ י. הזּ וֹ  בּ צּ וּ רה  יצּ ר וּ , ימים ? ֵ◌ָ◌ִ◌3◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אמר מהם. אחד נׁש אר ׁש ֹּלא בּ הם, ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶאחד 

ל ּמ ה בּ ו, כּ לּ םר בּ י ראה, בּ א ל וֹ , אמר ? ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֵ◌3◌ָ◌
בּ מיתת מת וּ  ֹלא ׁש לּ וֹ , בּ רמז אוֹ  לוֹ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶׁש דּ מוּ 

מּמ ׁש . ענין בּ אוֹ תוֹ  לקוּ  וכ לּ ם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ַנפ ׁש ם,

ׁש ל בּ א  דּ מוּ תוֹ  יהוּ דה , רבּ י אמר ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌
הרקיע  כּ זהר  היה ויפיוֹ  הראׁש וֹ ן ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם
וּ כאוֹ תוֹ  הרקיעים, ׁש אר גּ בּ י ׁש על ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן
לצּ דּ יקים ה וּ א  בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש גּ נז ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָהאוֹ ר 
בּ וֹ  רמוּ זים ׁש היוּ  אוֹ תם וכל  הבּ א. ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹ לם
לקוּ  הם בּ וֹ  הראׁש וֹ ן, אדם ׁש ל ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִמדּ מוּ תוֹ 
- הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  דּ רכּ וֹ  ׁש כּ ; ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵוּ מתוּ .

ל ּמ ה לאדם, עׁש ר העניּ יםנוֹ תן את לזוּ ן ? ֵ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
זה את עוֹ שׂ ה אינ וֹ  מצווֹ תיו. ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְולעשׂ וֹ ת

בו]וּ מתגּ אה  נתגלה  בּ וֹ [ואם  - ההוּ א בּ עׁש ר  ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌
ׁש כּ תוּ ב ה)ילקה, לבעליו (קהלת ׁש מוּ ר  עׁש ר  ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ל ּמ ה בּ נים, לוֹ  נוֹ תן אוֹ תםלרעת וֹ . ללּמ ד ? ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
מצווֹ תיו, ול ׁש מר  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶדּ ר#

בּ אברהם ׁש אמ וּ ר  יח)כּ מוֹ  ידעּת יו (בראשית כּ י ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
בּ יתוֹ  כּ ל  ואת בּ ניו את יצוּ ה אׁש ר  ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְלמען
וגוֹ '. צדקה  לעשׂ וֹ ת  ה' דר# וׁש מרוּ  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאחריו 
בּ הם - בהם וּ מתגּ אה זה את עוֹ שׂ ה ֹלא ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶהוּ א

ׁש כּ תוּ ב ל וֹ קה, יח)הוּ א וֹלא(איוב  לוֹ  נין  ֹלא ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌

כּ ׁש נּ וֹ תן  זה, כּ מוֹ  וכן וג וֹ '. בּ עּמ וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶנכד
ׁש ל  עלי וֹ ן ט וּ ב מיפי  הוּ א בּ ר וּ # ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ל ּמ ה להם, הראׁש וֹ ן לׁש מראדם כּ די ? ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
אלּ א כּ # עשׂ וּ  ֹלא רצוֹ נ וֹ . ולעשׂ וֹ ת ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִמצווֹ תיו

הזּ ה. בּ יּ פי ל וֹ קים, בּ וֹ  - בוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִהתגּ אוּ 

בּ ר וּ #אמר  הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא יהוּ דה, רב ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌
גלם היה הראׁש וֹ ן, אדם את ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶהוּ א
הּמ לא# לאוֹ תוֹ  וקרא נׁש מה, בּ וֹ  ׁש זּ רק ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶטרם

עיּ ן הממנּ ה לוֹ : ואמר אדם, בּ ני צ וּ ר וֹ ת על ַ◌ְ◌3◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
זהוּ  אדם. בּ ני ׁש 0ה ה זּ וֹ  בּ דּ מוּ ת ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְוצר

ה)ׁש כּ תוּ ב כּ צלמ וֹ (בראשית בּ דמוּ תוֹ  ו יּ וֹ לד  ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ׁש ׁש . ׁש ּת א כּ ל וֹ מר  ׁש ת, ׁש מוֹ  את ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַויּ קרא
ׁש נּ ברא מּמ ׁש  עפר מאוֹ תוֹ  יצחק, רבּ י ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לקח הראׁש וֹ ן, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם
ׁש ׁש . ׁש ת לוֹ  וקרא אלּ ה, ׁש ׁש ת את ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ִלברא
מאוֹ תּה  כּ צלמוֹ , בּ דמוּ תוֹ  ויּ וֹ לד ׁש כּ ת וּ ב ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶזהוּ 
נאמ כּ # ועל ׁש לּ וֹ . הגּ לם ׁש נּ ברא רהעּס ה ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

עיני! רא וּ  לעשׂ וֹ תגּ למי בּ וֹ  ועיּ נּת  [בו], ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌
מי  י כּ תבוּ , כּ לּ ם ספר# ועל לוֹ . ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש דּ וֹ מים 

הּק דוֹ ׁש הם 0נּ תן מה ׁש מרוּ  ׁש ֹּלא כּ לּ ם ? ֵ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
העוֹ לם מן ונטרדוּ  להם  ה וּ א  [ונדונובּ ר וּ # ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌

הדין] .באותו

צּדיקים ׁשּימיהם הּצּדיקים א ׁשריהם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשנינּו:

וגו'גּ למי עיני 2 טז)ראוּ  פ ':(קלט, ח"א  [זוהר ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

רכג:)]ויחי וגוֹ '.(דף אבתי עם  ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש כבּת י 
ואמר, ּפ תח יהוּ דה מב )רבּ י  החרׁש ים(ישעיה ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

החרׁש ים לראוֹ ת. הבּ יט וּ  והעורים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְׁש מעוּ 
מקׁש יבים ׁש ֹּלא אדם  בּ ני  אלּ וּ  - ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְׁש מעוּ 
אזניהם פוֹ קחים וֹלא הּת וֹ רה ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְלדבּ וּ רי 
ׁש ֹּלא - והעורים ר בּ וֹ נם. מצווֹ ת את ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִלׁש מע
עוֹ מדים, הם  מה על לדעת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמסּת כּ לים
וקוֹ רא, יוֹ צא הכּ ר וֹ ז וי וֹ ם י וֹ ם בּ כל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 

IIתהלים IIזוהר 
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ימים בּ אוֹ תם ׁש לּ מדנוּ , ׁש יּ ׁש גּ יח. מי ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְואין
לעוֹ לם, ׁש יּ וֹ צא י וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  האדם, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא
וטסים והוֹ לכים בּ קיּ וּ מם עוֹ מדים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌3כּ לּ ם
כּ ל  האדם את וּ מזהירים יוֹ רדים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,
וּ מזהירים בּ א י וֹ ם וּ כׁש אוֹ תוֹ  לבדּ וֹ . וי וֹ ם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָיוֹ ם
חטא י וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ע וֹ שׂ ה אדם וּ בן ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶאוֹ תוֹ ,
בּ בוּ ׁש ה עוֹ לה  יוֹ ם  אוֹ תוֹ  - רבּ וֹ נוֹ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
וׁש נינוּ , בּ ח וּ ץ. לבדּ וֹ  וע וֹ מד עדוּ ת, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵוּ מעיד 
ׁש אדם עד י וֹ ׁש ב, לבדּ וֹ , ׁש עוֹ מד ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַאחר
יוֹ ם א וֹ ת וֹ  ׁש ב - זכה תׁש וּ בה. מ ּמ נּ וּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶעוֹ שׂ ה
י וֹ רד  יוֹ ם א וֹ ת וֹ  - זכה ֹלא ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִלמקוֹ מוֹ .
וׁש ב  ׁש בּ חוּ ץ , ר וּ ח  אוֹ תּה  עם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת ּת ף
כּ די  מּמ ׁש  אדם אוֹ תוֹ  בּ דמוּ ת ונתקן ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְלביתוֹ ,
ׁש דּ יּ וּ ר וֹ  ויׁש  בּ בּ ית. עּמ וֹ  ודר  לוֹ , ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְלהרע

א דּ רלט וֹ ב, ה וּ א  לאו, ואם זוֹ כה . הוּ א ם ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תם נפקדים כּ # וּ בין כּ # בּ ין לרע. ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִעּמ וֹ 
ׁש ל  בּ חׁש בּ וֹ ן נכנסים וֹלא וחסרים, ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָימים
ׁש גּ וֹ רע  האדם לאוֹ תוֹ  אוֹ י  ׁש נּ ׁש ארוּ . ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם
ה ׁש איר ו ֹלא הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל# לפני ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָימיו 
העוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  בּ הם להתעּט ר ימים  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה

הּק ד וֹ ׁש . הּמ ל# לפני עּמ ם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתקרב

לפני בּ א  ימים אוֹ תם כּ ׁש ּק רבים ראה, ְֹ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
זה צ דּ יק , הוּ א אם הּק דוֹ ׁש , ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל#
בּ אוֹ תם ונכנס העוֹ לם מן  ׁש יּ וֹ צא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
ׁש נּ ׁש מתוֹ  כבוֹ ד  לב וּ ׁש י והם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָימים,
ׁש צּ דּ יק  ימים אוֹ תם והם בּ הם, ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמתל בּ ׁש ת
לאוֹ תוֹ  אוֹ י בּ הם. הרׁש יע ו ֹלא בהם ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהיה
רוֹ צים ׁש כּ אׁש ר למעלה, ימיו ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש גּ וֹ רע
ׁש ּפ גם ימים אוֹ תם בּ ימיו, אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהלבּ י ׁש 
וּ מתלבּ ׁש  לבוּ ׁש , מאוֹ תוֹ  חסרים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַבּ חטאיו
ואין  רבּ ים, הם אם ׁש כּ ן כּ ל  חסר. ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ בגד
אזי  הע וֹ לם, בּ אוֹ תוֹ  להתלבּ ׁש  בּ ּמ ה  ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָלאדם
בּ גּ יה נּ ם אוֹ תוֹ  ׁש דּ נים לנפׁש וֹ , ואוֹ י  לוֹ  ֹ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְאוֹ י

על  ימים  ימים, על  ימים ימים, אוֹ תם ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַעל
העוֹ לם מן י וֹ צא ׁש כּ אׁש ר ׁש נים. אחד ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
וֹלא בּ הם, להתלבּ ׁש  ימים מ וֹ צא אינוֹ  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה,
אׁש רי  להתכּ ּס וֹ ת. בּ ּמ ה לבוּ ׁש  לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
אצל  הם ׁש מ וּ רים ימיהם ׁש כּ ל ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַהצּ דּ יקים
כבוֹ ד  לבוּ ׁש י  מהם ונעשׂ ים הּק ד וֹ ׁש , ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #

הבּ א. בּ ע וֹ לם בּ הם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתלבּ ׁש 

0כּ תוּ בׁש נינוּ  מה הּמ ׁש נה, (בראשיתבּ סוֹ ד ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
ידיעהג ) - הם עיר ּמ ם כּ י  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌3◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַויּ דע וּ 

כּ בוֹ ד  ׁש ל לבוּ ׁש  ׁש אוֹ תוֹ  ידעוּ , ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַמּמ ׁש 
וֹלא מהם, נגרע ימים מאוֹ תם ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש נּ עשׂ ה
זהוּ  בּ וֹ . להתלבּ ׁש  ימים מאוֹ תם יוֹ ם ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִנׁש אר 

קלט )ׁש כּ תוּ ב ועל(תהלים עיני! ראוּ  גּ למי ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
י צּ ר וּ  ימים יכּ תב וּ  כּ לּ ם י צּ ר וּ ספר7 ימים . ִ◌ְ◌ְ◌.◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌.◌ָ◌ָ◌ִ◌3◌ָ◌

אחד  נׁש אר  ֹלא ׁש הרי בּ הם, אחד וֹלא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַודּ אי.
ועשׂ ה אדם  ׁש הׁש ּת דּ ל  עד בּ וֹ , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתלבּ ׁש 
אוֹ תוֹ  קבּ ל הוּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְתׁש וּ בה,
היּ מים מן וֹלא אחרים, לבוּ ׁש  כּ לי לוֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְועשׂ ה

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ג )ׁש לּ וֹ . ה'(בראשית  ו יּ עשׂ  ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
עוֹ ר כּ תנוֹ ת וּ לא ׁש ּת וֹ  לאדם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱאֹלהים
מה ׁש זּ כה בּ אברהם  ראה, בּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַויּ ל בּ ׁש ם.

כד )?כּ תוּ ב  ׁש זּ כה.(שם מ0וּ ם בּ יּ מים, בּ א ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
מּמ ׁש  הזּ ה, העוֹ לם  מן הסּת לּ ק  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַכּ אׁש ר
בּ הם, והתלבּ ׁש  נכנס ׁש לּ וֹ , ימים ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

כּ בוֹ ד  לבוּ ׁש  מא וֹ ת וֹ  נגרע כּ ל וּ ם,וֹלא ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌
כּ תוּ ב  מה בּ איּ וֹ ב  בּ יּ מים. בּ א (איוב ?ׁש כּ תוּ ב ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

אׁש וּ ב א) וערם אּמ י מבּ טן יצתי ערם ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ָ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
בּ וֹ . להתל בּ ׁש  לב וּ ׁש  נׁש אר ֹלא  ׁש הרי  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָׁש ּמ ה,

ׁש יּ מיהםׁש נינוּ , הצּ דּ יקים, אׁש ריהם ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
הבּ א לע וֹ לם ונׁש אר וּ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים,

מתח בּ רים[צדיקים] כּ לּ ם יוֹ צאים, וכא ׁש ר  ,ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ִ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
וּ באוֹ תוֹ  בּ וֹ , להתלבּ ׁש  כב וֹ ד לבוּ ׁש י ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְונעשׂ ים
הבּ א, העוֹ לם מענג להתע נּ ג זוֹ כים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְלבוּ ׁש 
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ראׁש יהם:יז עצמוּ  מה אל רעי% יּ קרוּ  מה הקיצתייחולי ירבּ וּ ן מחוֹ ל אסּפ רם §¦©¨§¥¤¥¤¨§¨¥¤¤§§¥¥¦§¡¦Ÿ¦
עּמ �: מנּ י:יטועוֹ די סוּ רוּ  דמים ואנׁש י רׁש ע אלוֹ ּה  ּת קטל יאמר%כ אם אׁש ר §¦¦¨¦¦§Ÿ¡©¨¨§©§¥¨¦¤¦£¤Ÿ§ª

ערי%: ל$וא נשׂ א יהו�כאלמזּמ ה משׂ נאי% וּ בתקוֹ ממי%�הלוֹ א אשׂ נא ¦§¦¨¨ª©¨§¨¤£§©§¤§Ÿ̈¤§¨¦§§¤

לי:כבאתקוֹ טט: היוּ  לאוֹ יבים שׂ נאתים שׂ נאה לבביכגּת כלית ודע אל חקרני ¤§¨©§¦¦§¨§¥¦§§¦¨¦¨§¥¦¥§©§¨¦

שׂ רעּפ י: ודע עוֹ לם:כדבּ חנני בּ דר� וּ נחני בּ י עצב דּ ר� אם וּ ראה §¨¥¦§©©§©¨§¥¦¤¤Ÿ¤¦§¥¦§¤¤¨

וכל  לתחיּ ה , לקוּ ם  עתידים לבוּ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְוּ באוֹ תוֹ 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  יקוּ מוּ . לבוּ ׁש  להם ׁש יּ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָאוֹ תם

לח) לאוֹ תם(איוב  אוֹ י לבוּ ׁש . כּ מוֹ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ תיצּ בוּ 
בּ חטאיהם ׁש יּ מיהם העוֹ לם ׁש ל ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְר ׁש עים

בּ מה[עולמות] מהם נׁש אר וֹלא ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲחסרים,
כּ ל  ׁש נינוּ , העוֹ לם. מן כּ ׁש יּ צא וּ  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌0ֶיּ תכּ ּס וּ 
בּ לבוּ ׁש  להתלבּ ׁש  ׁש זּ כוּ  צדּ יקים ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תם
עוֹ לם בּ אוֹ תוֹ  מתעּט רים בּ ימיהם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָכּ בוֹ ד 

מתעּט רים[לבוש] ׁש בּ הם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵמהעּט וּ רים
לגן  וׁש וֹ פע ׁש יּ וֹ צא נחל מאוֹ תוֹ  ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָהאבוֹ ת,
וה שׂ בּ יע  ּת מיד ה' ונח# ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵעדן.
העוֹ לם רׁש עי  ואוֹ תם וגוֹ '. נפ ׁש # ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ צחצחוֹ ת
ימיהם, ׁש ל בּ לּ בוּ ׁש  להתלבּ ׁש  זכ וּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא

כּ תוּ ב יז)עליהם בּ ערבה(ירמיז כּ ערער והיה ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌
חררים וׁש כן טוֹ ב יבא כּ י  יראה ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
ׁש ל  חלקוֹ  אׁש רי יצחק, רבּ י אמר ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַבּ ּמ דבּ ר.
ׁש כּ תוּ ב  לוֹ , היה יתר  ׁש בּ ּט חוֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶֹ◌ֲ◌ַיעקב
וֹלא בהם  ׁש אזכּ ה אבתי , עם ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוׁש כבּת י 
ׁש לּ וֹ  בּ יּ מים להתלבּ ׁש  בהם ׁש אזכּ ה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְבאחר .

ׁש לּ הם. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַוּ ביּ מים

וגו'גּ למי עיני2 טז)ראוּ  בראשית:(קלט, [זוהר ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

ויחי רלג :)פ' ּפ תח,](דף  חזק יּ ה ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

קלט ) כּ לּ ם (תהלים ספר ! ועל  עיני 7 ראוּ  ◌ָ◌.◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָגּ למי
בּ כ ּמ היכּ תב וּ  בּ אר וּ הוּ  זה ּפ ס וּ ק וגוֹ '. ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌

הנּ ׁש מ וֹ ת אוֹ תן כּ ל ראה, בּ א אבל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְמקוֹ מוֹ ת.
עוֹ מדוֹ ת כּ לּ ן העוֹ לם, ׁש נּ ברא  מיּ וֹ ם ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש היוּ 
ירדוּ  ׁש ֹּלא עד הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
אחר ׁש נּ ראים  מּמ ׁש  דּ מוּ ת בּ אוֹ תּה  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָלעוֹ לם
האדם גּ וּ ף ׁש ל מראה  ואוֹ תוֹ  בּ עוֹ לם , ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָכּ #
למעלה. עוֹ מד  כּ # הזּ ה, בּ עוֹ לם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ מד
לעוֹ לם, לרדת  מזּמ נת ז וֹ  ׁש נּ ׁש מה ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה
ׁש עוֹ מדת מּמ ׁש  דּ מוּ ת בּ אוֹ תּה  נׁש מה ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 

עוֹ מדת כּ # הזּ ה, פני ל [למעלה]בּ ע וֹ לם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּק דוֹ ׁש  אוֹ תּה  וּ מׁש בּ יע הוּ א, בּ רוּ # ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
וֹלא ה ּת וֹ רה מצווֹ ת ׁש ּת ׁש מר הוּ א ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
ׁש עוֹ מדת לנוּ  וּ מנּ ין הבּ ריתוֹ ת. על  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ֲ◌ַלעבר

ׁש כּ תוּ ב לפניו  יז)? א אׁש ר(מלכים ה' חי ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
ּפ רׁש וּ ה. והרי  ודּ אי, עמדּת י לפניו. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָעמדּת י
יתראה ׁש ֹּלא עד עיני #, ראוּ  גּ למי ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 

יכּ תב וּ ,[הצלם] כּ לּ ם ספר # ועל ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם.
ׁש לּ הם, דּ מוּ ת בּ אוֹ תּה  ה נּ ׁש מוֹ ת כּ ל ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
הרי  יצּ רוּ , ימים כּ תוּ בים. בּ ּס פר  ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌3כּ לּ ם
בּ עוֹ לם בּ הם, אחד  וֹלא ו דּ אי. יצּ ר וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ֵּפ רׁש וּ ה

כּ ראוּ י . ר בּ וֹ נם בּ קיּ וּ ם לעמד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַהזּ ה

IIתהלים IIזוהר 
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לדוד:אקמ מזמוֹ ר יהו�בלמנצּ ח חמסים�חלּ צני מאיׁש  רע מאדם ©§©¥©¦§§¨¦©§¥¦§Ÿ̈¥¨¨¨¥¦£¨¦

מלחמוֹ ת:ג ּת נצרני: יגוּ רוּ  יוֹ ם כּ ל בּ לב רעוֹ ת חׁש בוּ  לׁש וֹ נםד אׁש ר ׁש ננוּ  ¦§§¥¦£¤¨§¨§¥¨¨¦§¨¨£§¨

סלה: שׂ פתימוֹ  ּת חת עכׁש וּ ב חמת נחׁש  יהו�הכּ מוֹ  רׁש ע�ׁש מרני מידי §¨¨£©©§©©§¨¥¤¨¨§¥¦§Ÿ̈¦¥¨¨

ּפ עמי: לדחוֹ ת חׁש בוּ  אׁש ר ּת נצרני חמסים וחבליםומאיׁש  לי ּפ ח גאים טמנוּ  ¥¦£¨¦¦§§¥¦£¤¨§¦§§¨¨¨§¥¦©¦©£¨¦
ל רׁש ת סלה:ּפ רשׂ וּ  לי ׁש תוּ  מקׁש ים מעגּ ל ליהו�זיד אּת ה�אמרּת י אלי ¨§¤¤§©©§¨Ÿ§¦¨¦¤¨¨©§¦©Ÿ̈¥¦¨¨

יהו� ּת חנוּ ני:�האזינה אלהים)יהוֹ החקוֹ ל סכּ תה(קרי ׁש וּ עתי י עז אדני ©£¦¨§Ÿ̈©£¨§¦£Ÿ¨Ÿ§¨¦©Ÿ¨

לאשתו  איש בין אשר לשנאה 

מאדם ה' ב)חלצני קמ]:(קמ, לפרק תהלים  להעבירה .[שימוש לאשתו איש  בין אשר לשנאה 

IIתהלים IIשימוש

אֹו ּדין ה ּוא האם אלקים הקדוש ֱִִִֵַַֹׁשם 
חסד א ֹו ֲִֶֶַרחמים 

וגו 'ה ' יׁש וּ עתי עז  ח)אדני  ח "ג:(קמ, (דף[זוהר ֲ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌9◌9◌

תורה]סה .) ס כּ תה זוהר  י ׁש וּ עתי  עז  אדני  ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ֲה'
נ ׁש ק  בּ יוֹ ם יושב לראׁש י  היה אלעזר רבי  , ְ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

למדנו  הרי  א"ל אביו, שמעון רבי לפני 
יש  והוי "ה הוא, דין מקום  בכל  אלהים
עז  אדני  הוי "ה כמו אלהים, שנקרא מקומות

תתןישועתי , מה  הוי"ה  אדני  אברם  ויאמר [וכמו

האותיותלי] הלא אלהים , נקרא מה מפני
הרי  א"ל  מקום, בכל הן רחמים הוי "ה של

כתוב מקרא ד )כך  היום(דברים  וידעת
האלהים, הוא הוי "ה כי  לבבך  אל והשבות

יח)וכתוב א ' א"ל (מלכים  האלהים, הוא הוי"ה
יש  דין שיש שבמקום יודע אני  זה  דבר
יש  רחמים שיש במקום  ולפעמים רחמים,

דין  הוי"הקעבג"כ  הוא, שכך  וראה בא א"ל 
רחמי  מקום  שמהפכיםבכל ובזמן ם,

הוי"ה נכתב אז לדין רחמים הרשעים
אלהים ונקרא אלהים בואקעגבניקוד אבל

הן  מדרגות  שלש הדבר , סוד וכל קעד וראה
שהכל  אע"פ בלבדה, היא  ומדרגה מדרגה
מזו, זו נפרדות ואין  באחד  ונקשרות אחד 
מנורות אותן וכל  הנטיעות כל וראה בוא
ונשפעים ונלהבים מאירים כלם הלוהטין,

ויוצא שנמשך הנהר  מאותו  קעהומתברכים

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

ומ"מקעב. ידוע הוא  זה שדבר  השיבו אלעזר  רבי
כל  על  מספיק פירוש  זה שאין כיון שואל

ב 'קעג.המקומות: פירוש  לו  הסביר שמעון רבי 
כיון  הב' בפירוש גם  יסתפק לא שבנו הבין  אבל
כל  על מספיק פירוש  אינו זה פירוש  גם שעוד
ב ' ועתה  סוד, פי  על ג' פירוש א"ל  לפיכך המקומות
או  ב ' או א ' או המקומות כל  על יספיקו הפירושים 

בהשםקעד.ג': שנקראין יש ספירות  ג' פירוש
שהוא אח נקשרין  הספירות שאר כמו והן אלהים ,

בגחלת: הקשורה כשלהבת ב"ה כל קעה .הא"ס  פי'
מנורות או נטיעות  שנקראין אלו הן הספירות 
כלן  והגבורות החסדים  והמשפיעות המקבלות 
אמא שנקרא  ההוא  הנהר  מן השפע הארת מקבלין

הבינה: והיינו 
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נׁש ק: בּ יוֹ ם יהו�טלראׁש י ּת ּת ן ירוּ מוּ �אל ּת פק אל זממוֹ  רׁש ע מאויּ י §Ÿ¦§¨¤©¦¥§Ÿ̈©£©¥¨¨§¨©¨¥¨

הכל  של והכולל בו נכלל שהכל
והואקעובו  להגן אם נקרא ההוא  והנהר

מהגן  עמהקעזלמעלה משתתף שהעדן לפי
המעינות כל ולפיכך ממנה, נפרש ולא
לכל  ומשפיעים ונמשכים יוצאים ממנה 

פתוחות בה ופתחים רחמים קעחצד , וע"כ 
הרחמים, פתחי  ובה נמצאים ולפי ממנה

ממנה יוצא נקבה בחינת אם שנקראת
ודין  בפני קעטגבורה רחמים נקראת היא

נתעוררים, דינים מצדה הרי אבל  עצמה,
וננקד  ברחמים הוי"ה נכתב ולפיכך

בדין  אלהים  נמשך קפבניקוד דין שהרי
שניה, מדרגה אחת : מדרגה זו מצדה,
יוצא הראשונה  מדרגה אותה מצד

גבורה, שנקראת אחרת מדרגה ונתעורר 
האותיות באלו אלהים נקרא  קפאוזה

פני  מן אחת התחלה היא זו ומדרגה 
נאחזת היא ובו שנאחזין קפבהקטנות ולפי

כתוב בזו האלהים זו הוא כי הוי"ה ,
והן  האותיות באלו האלהים, הוא הוי"ה
מדרגה השניה: מדרגה  היא זו אחד ,

האחרון  כתר צדק היא זו קפגהשלישית
כך  אדני כי ולמדנו המלך , של דינו בית
השם בזה ישראל וכנסת נקרא, וכך  נכתב

נשתלם,קפד נקראת זה במקום ההוא ושם
בשמות שנקראות המדרגות  שלש הן אלו

דין  נקשרקפהשל בלי והכל  באחד אחד
שנתבאר. כמו פירוד

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

ממנה קעו. כי בהבינה נכללין הספירות כל פי'
נקשר אבא החכמה שהוא הכל  של והכלל  יצאו,

הנהר : הבינה קעז.באותו שהיא ההוא הנהר  פי'
והוא התפארת, של היינו הגן של אמו נקרא
החכמה  היינו שהעדן כיון  התפארת מן למעלה

בהבינה: ונקשר  הן קעח.משתתף הפתחים אלו
בינה: שערי זוקעט.החמשים  ספירתגבורה 

המלכות: מדת זו ודינא  להורותקפ .גבורה ,
השם ולפיכך  טפל , והדין עיקר בה שהרחמים 
אבל  בהסתר  בניקוד רק הוא  הבינה של אלהים 
חסדים על המורה הוי"ה השם הוא בהתגלות

הדינים : להמתיק  אלהיםקפא.ורחמים  נכתב פי'
אלהים : היאקפב .ונקרא  גבורה שספירת  פירוש

אנפין , זעיר  שנקרא  התפארת אל אחת  התחלה
קו  שבצד כמו השמאלי, קו צד של ... והיינו
שאומר ומה  החסד, ספירת היא ההתחלה הימיני 
נקשרת נאחזת  להגבורה כונתו אתאחיד וביה 
מדת הוא  שהתפארת כיון התפארת, במדת 
יפורש  ובזה וגבורה, חסד מן המורכבת הרחמים 
של  אתוון באלין  האלהים  הוא הוי"ה הפסוק

השם של גבורה ג"כ  הוא  שהתפארת היינו אלהים ,
אתאחיד החסד שגם  כיון  אלא חד, ואינון אלהים ,

הרחמים : מדת נקרא  הוא  לכן  זה קפג.בהתפארת
מדת והיינו  צד"ק שנקרא  ... כתר  של אלהים  השם

הקדושה: והשכינה מגלה קפד.המלכות הוא  כאן
בהאי  המלכות היינו  ישראל שכנסת ברמז הסוד
שמה, עיקר  שהוא  אדני בהשם  פי' אתקרי , שמא
נשתלם, זה במקום אלהים השם ר "ל שמא, וההוא
שלימות, להמלכות שמוסיף מה רק שהוא  היינו 
הוא אלהים השם כי  הקדושה, השכינה ע"י כונתו
המלכות ואצל הקדושה, השכינה של שמה עיקר 
והשכינה  אדני, להשם טפל הוא  אלהים השם
למדת שלימות תוספות בבחי' היא הקדושה 
אשר המלכות מדת מן נאצל אור שהיא המלכות
כידוע לזה, הראוי במקום בארץ לשכון תופיע
מלכות דהיינו בארץ אחד ואופן הפסוק בסוד
גדול  עיקר  זה הנה עשיה: דעולם שבמלכות
מהימנותא של הענין להבין  ישראל באמונת 
חכמת של  מיסודות גדול יסוד וזה קדישא,

יבין:ה  והמבין אלהים :קפה .קבלה, בשמות פי'
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שׂ פתימוֹ יסלה: עמל מסבּ י גּ חלים(ימיטו)יאיכּס מוֹ :(יכסומו)ראׁש  עליהם יּמ וֹ טוּ  ¤¨Ÿ§¦¨£©§¨¥§©¥¦£¥¤¤¨¦
יקוּ מוּ : בּ ל בּ מהמרוֹ ת יּפ לם רעיבבּ אׁש  חמס איׁש  בּ ארץ יכּ וֹ ן בּ ל לׁש וֹ ן איׁש  ¨¥©¦¥§©£Ÿ©¨¦¨©¦¨¨¤¦¨¨¨

למדחפת: יהו�(ידעת)יגיצוּ דנּ וּ  יעשׂ ה כּ י אבינים:�ידעּת י מׁש ּפ ט עני דּ ין §¤§©§¥Ÿ¨©§¦¦©£¤§Ÿ̈¦¨¦¦§©¤§Ÿ¦

ּפ ני%:יד את יׁש רים יׁש בוּ  לׁש מ% יוֹ דוּ  צדּ יקים ¤¨¤¦¨§§¥¤§¦¦¦©©א�

ויׂשמחּו הּצּדיקים ְְְְִִִִַַיראּו

וגוֹ 'א  לׁש מ2 י וֹ דוּ  יד )צדּ יקים [זוהר:(קמ, ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

וישב פ' קצ:)בראשית  יצחק,](דף  רבּ י  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
הרע  יצר  את לראוֹ ת הצּ דּ יקים הם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲעתידים
יכלנוּ  אי # ויאמרוּ , ויתמה וּ  גּ ד וֹ ל, הר ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְכּ מוֹ 

הזּ ה העלי וֹ ן ה גּ ד וֹ ל ההר את ?!להכניע ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
הרע  היּ צר את לראוֹ ת הרׁש עים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַועתידים
ויתמהוּ  שׂ ערה, ׁש ל חוּ ט כּ מוֹ  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַדּ ּק יק
חוּ ט את להכניע יכלנוּ  ֹלא אי# ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ְויאמרוּ ,

דּ ּק יק  כּ זה יבכּ וּ .!ה7ערה  ואלּ וּ  יבכּ וּ  אלּ וּ  ? ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌
העוֹ לם מן אוֹ תוֹ  יבער הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
עוֹ ד  יׁש ֹלט  וֹלא לעיניהם, אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְויׁש חט
כּ מ וֹ  וישׂ מחוּ , הצּ דּ יקים ויראוּ  ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם ,

קמ)ׁש נּ אמר לׁש מ#(תהלים י וֹ דוּ  צדּ יקים א# ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
ּפ ני#. את יׁש רים ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵיׁש ב וּ 

ּברגל ה' לפני לירא ֹות רא ּויים יׂשראל ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָּכל

לׁש מ 2א   יוֹ ד וּ  יד )וגוֹ 'צדּ יקים  [זוהר:(קמ , ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

משפטים  פ' ע"א )שמות  קכ"ד כּ ל ](דף  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵיראה
זכ וּ ר # כּ ל  לּמ ה אלעזר,זכ וּ ר #, רבּ י אמר ? ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בּ רכה ׁש נּ וֹ טלים מ0וּ ם מּמ ׁש , זכ וּ ר # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָכּ ל
בּ ן  כּ ל ׁש נינוּ , מכּ אן הנּ חל. ׁש ל  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵמה ּמ עין
הּמ ל# לפני להראוֹ ת צרי# ׁש נּ ּמ וֹ ל , ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
מּמ בּ וּ ע  בּ רכה ׁש נּ וֹ טל מ0וּ ם ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש ,
אׁש ר אֹלהי # ה' כּ ברכּ ת ׁש כּ תוּ ב זה וּ  ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַהנּ חל.
כּ מ וֹ  ה', האדן ּפ ני אל  וכתוּ ב ל#. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָנתן
ונוֹ טלים בּ רכוֹ ת מריקים ׁש ּמ 0ם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארנוּ ,
ׁש אר מכּ ל ישׂ ראל ׁש ל חלקם אׁש רי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה.

את לחג ישׂ ראל עלוּ  אחת ּפ עם ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים.
כּ וֹ כבים עבוֹ דת עוֹ בדי  והתערב וּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶהחג,
נמצאה ֹלא ׁש נה ואוֹ תּה  עּמ ם , ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַוּ מזּ לוֹ ת
המנוּ נא רב את וׁש אלוּ  בּ אוּ  בּ עוֹ לם. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ רכה
סימן  בּ ּת חלּ ה ראיתם להם, אמר ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָסבא.

ׁש כּ ׁש 0בנוּ לזה סימן , ראינוּ  לוֹ , אמר וּ  ? ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
וענן  מּמ ים, סתוּ מים הי וּ  הדּ רכים כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמ0ם
אוֹ תם כּ ל  ללכת יכלוּ  ׁש ֹּלא נמצאוּ , ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַוחׁש כה

ׁש נּ כנסנוּ ׁש ע  בּ ׁש עה ועוֹ ד, לׁש ם. לוּ  ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ורגזוּ . נחׁש כוּ  ה 0מים ּפ ני  (נחרדולהראוֹ ת, ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌

אנׁש יםראה) בּ כם ׁש יּ ׁש  אוֹ  ודּ אי להם, ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
כּ וֹ כבים עבוֹ דת  עוֹ בדי אוֹ  נּמ וֹ לים, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִֹלא
התבּ רכוּ  ֹלא ׁש הרי עּמ כם, על וּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַוּ מזּ לוֹ ת
ישׂ ראלים לאוֹ תם ּפ רט ׁש עה, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ אוֹ תה
מסּת כּ ל  הזּ וֹ  הּק דוֹ ׁש ה וּ באוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶׁש נּ ּמ וֹ לוּ ,

אוֹ תם. וּ מבר# הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

עוֹ בדי ל)נה  אוֹ תם ועלוּ  עלוּ , האחרת ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
וּ מ זּ ל וֹ ת, כּ וֹ כבים ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲעבוֹ דת
קר בּ נוֹ ת אוֹ כלים  כּ ׁש היוּ  עּמ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש התערבוּ 
עוֹ בדי  אוֹ תם את וראוּ  שׂ מחים. ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְוהיוּ 
ׁש דּ פוּ סם וּ מ זּ ל וֹ ת כּ וֹ כבים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲעבוֹ דת 
בהם הׁש גּ יח וּ  הכּ תל . לק ׁש ר  ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְבּ קׁש ריהם
ואמר וּ  בּ אוּ  ברכ וּ . ֹלא והם מברכים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ֶׁש כּ לּ ם
אוֹ תם. וׁש אלוּ  בּ א וּ  ה דּ ין. לבית הדּ בר ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶאת
איזה ׁש לּ כם החלק  ׁש אכלּת ם, זה ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָאמרוּ ,

היה וּ מצאוּ קרבּ ן בּ דקוּ  בידם. היה ֹלא ? ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
והרגוּ  וּ מזּ לוֹ ת כּ וֹ כבים  עבוֹ דת עוֹ בדי ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש הם
את ׁש ה צּ יל הרחמן בּ רוּ # אמרוּ , ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאוֹ תם.

IIתהלים IIזוהר 
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רק  א לּ א ׁש רוּ יה  בּ רכה אין ׁש וּ דּ אי  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַעּמ וֹ ,
בּ ני  האמוּ נה, בּ ני  הּק ד וֹ ׁש , הזּ רע ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ ישׂ ראל,
בּ עוֹ לם בּ רכה  נמצאה ה0נה ואוֹ ת ּה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָהאמת.

ואמרוּ , ּפ תחוּ  קמ)בּ ׁש למוּ ת. א#(תהלים ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
וגוֹ '. ל ׁש מ; יוֹ דוּ  ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַצ דּ יקים

יׁשב ּו ה ּזה . ּבעֹולם - ל ׁשמָך יֹודּו צ ּדיקים ְְִִִֵֶֶַַַָָא ְך
הּבא ּבעֹולם - ּפני ְך את ְְִֶֶַָָָָי ׁשרים

וגוֹ 'א  לׁש מ 2 י וֹ דוּ  יד )צדּ יקים :(קמ, ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

פקודי פ ' ח "ב ע"ב)[זוהר רכ"ט כּ ן ](דף  ◌ֵ◌ַ◌ְועל
להיוֹ ת עוֹ למוֹ ת, בּ ׁש ני  מתל בּ ׁש ת ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּ ׁש מה
ׁש לּ מּט ה הזּ ה בּ עוֹ לם - בּ כּ ל  ׁש למוּ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָלּה 

כּ תוּ ב, זה ועל  ׁש לּ מעלה. (שםוּ בעוֹ לם ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
יׁש ריםקמ) י ׁש בוּ  לׁש מ# יוֹ דוּ  צדּ יקים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַא#

- לׁש מ# י וֹ דוּ  צ דּ יקים א# ּפ ני #. ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶאת
- ּפ ני# את י ׁש רים יׁש ב וּ  הזּ ה. ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 

עוֹ לם.בּ אוֹ תוֹ  ְ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקמא לדוד בּ קראי�מזמוֹ ר קוֹ לי האזינה לּ י ׁש ה חוּ  קראתי% ¦§§¨¦§Ÿ̈§¨¦¨¦©£¦¨¦§¨§¦
ערב:בל�: מנחת כּ ּפ י משׂ את לפני% קטרת ּת פלּ תי ׁש יתהג ּת כּ וֹ ן ¨¦§¦¨¦§Ÿ¤§¨¤©§©©©¦§©¨¤¦¨

הלב לכאב

לי  חושה קראתיך א)ה' קמא ]:(קמא, לפרק תהלים הלב .[שימוש לכאב לאמרו טוב 

IIתהלים IIשימוש

ׂשמחה ּומביאּה מּזיקים מס ּלקת ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹקטרת
ּבעֹולם ערב  ְֵֶֶָָלעת 

ּכ ּפ י ּת ּכ וֹ ן  מ שׂ את לפני  קטרת ּת פ לּ תי  ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌

ערב ב )מנחת פ ':(קמא, בראשית  [זוהר ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

רל.)ויחי ואמר ,](דף חזקיּ ה רבּ י  (תהליםּפ תח ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
כּ ּפ י מא)ק משׂ את לפני# קטרת  ּת פלּ תי  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִּת כּ וֹ ן

ּת פלּ ת וֹלא ערב מנחת לּמ ה ערב. ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת 
בּ בּ קר ּת פלּ תי  ּת כּ וֹ ן כתוּ ב ׁש ֹּלא ?הבּ קר, ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌

לפני#. קטרת ּת פלּ תי  ּת כּ וֹ ן נתבּ אר , כּ # ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
זהוּ  חדוה. על רק אלּ א באה ֹלא ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ְקטרת

כז)ׁש כּ תוּ ב  לב.(משלי  י שׂ ּמ ח  וּ קטרת ׁש מן ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
מקריב  היה נרוֹ ת, כּ ׁש ּמ דליק  הכּ הן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְולכן 

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  ל )קטרת, את(שמות בּ היטיבוֹ  ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
בּ ין  הנּ רת את אהרן וּ בהע ֹלת יקטירנּ ה ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ַהנּ רת
חדוה, על בּ בּ קר יקטיר נּ ה. ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָהער בּ ים
שׂ מאל , צד לשׂ ּמ ח בּ ערב  גּ וֹ רמת ֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש ה0עה
חדוה. על  אלּ א בא ֹלא וּ לעוֹ לם ראוּ י , ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְוכ#
ואוֹ חזת ק ׁש רים מק0רת קטרת ראה, ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְֹוּ בא
וקטר וּ ג מות מעביר  וזה וּ למּט ה, ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
כּ מ וֹ  בּ ע וֹ לם, לׁש ֹלט  יוּ כלוּ  ׁש ֹּלא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ְורגז ,

יז)ׁש כּ ת וּ ב קח(במדבר אהרן אל  מׁש ה ויּ אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌
ה ּמ זבּ ח מעל  אׁש  עליה ותן הּמ חּת ה ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶאת
זה אחר וגוֹ '. מהרה וה וֹ ל# קטרת ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ְושׂ ים
וכתוּ ב  העם, על ויכּפ ר  וגוֹ ', ויּ רץ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָכּ תוּ ב
ו ּת עצר הח יּ ים וּ בין הּמ תים בּ ין ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַויּ עמד 

הצּ דדים כּ ל  יכ וֹ לים ׁש ֹּלא מ0וּ ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַהּמ גּ פה.
לפני  לעמד המקטרגים וכל ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָהרעים

סוֹ ד היא זה ועל הכּ ל [חדות]הּק טרת, ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֹ
הכּ ל .וק0וּ ר ְ◌ִ◌ַ◌ֹ

בּ עוֹ לם,וּ ב ׁש עת ׁש ר וּ י  כּ ׁש הדּ ין הּמ נחה, ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ּת פ לּ ה, בּ אוֹ תּה  דּ וד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתכּ וּ ן
וגוֹ '. לפני# קטרת ּת פ לּ תי ּת כּ וֹ ן ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
הּק ׁש ה דּ ין רגז ּת עביר ׁש עוֹ לה זוֹ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְוּ תפלּ ה
קטרת, בּ אוֹ תּה  הזּ ה בּ זּ מן כּ עת ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ לט

רגז כּ ל  מלּ פניו וּ מעבירה [שעולהׁש דּ וֹ חה ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
רגז] כל  שמעבירה  קטרת  באותה  זו  בשעה  כעת 

ׁש בּ ע וֹ לם, קטר וּ ג שכתוב]וכל  מה  [מה[הינו ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
שהיא] משום  כּ ׁש הדּ ין הטעם ? ערב, ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמנחת 

בּ ית כּ ׁש נּ חרב  ראה, בּ א בּ עוֹ לם. ◌ֵ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָּת לוּ י
זמן  היה  ׁש נּ שׂ רף , בּ ׁש עה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ק דּ ׁש ,

כּ תוּ ב זה ועל ו)מנחה, לנוּ (ירמיה אוֹ י ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ערב . צללי ינּ טוּ  כּ י היּ וֹ ם פנה מה כּ י  ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

ׁש ל מקטרגים אוֹ תם ערב? צללי ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶזּ ה
בּ אוֹ תּה  ׁש ּמ זּמ נים  הדּ ינים ורגזי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌.◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם

אדם  ׁש צּ רי! ׁש נינ וּ  זה ועל  לכוּ ן ה-עה. ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
הּת פלּ וֹ ת  בּ כל הּמ נחה. בּ תפלּ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַדּ עּת וֹ 

דּ עּת וֹ  לכ וּ ן האדם זוֹ צרי ! וּ בתפלּ ה , ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
בּ עוֹ לם, ׁש רוּ י ׁש הדּ ין מ 0וּ ם מ כּ לּ ן, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌3◌ִ◌ֵיוֹ תר
ּת ּק ן  יצחק הּמ נחה  ּת פ לּ ת זמן זה ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְועל

ּפ רׁש וּ ה. והרי ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָאוֹ תּה ,

IIתהלים IIזוהר 
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שׂ פתי:�יהו� דּ ל על נצּ רה לפי רעד ׁש מרה לדבר לבּ י ּת ט אל §Ÿ̈¨§¨§¦¦§¨©©§¨¨©©¦¦§¨¨¨
בּ מנעּמ יהם: אלחם וּ בל און ּפ עלי איׁש ים את בּ רׁש ע עללוֹ ת ¤¥©§©§©§¤©¤¨¥£Ÿ¦¦¤©¤§¦£¥§¦§להתעוֹ לל

וּ תפלּ תיה עוֹ ד כּ י ראׁש י יני אל ראׁש  ׁש מן ויוֹ כיחני חסד צדּ יק ¦¨¦§¦¦Ÿ©¨¦Ÿ¤¤¦¥¦§¤¤¦©¦¥§¤¤יהלמני

נעמוּ :ובּ רעוֹ תיהם: כּ י אמרי וׁש מעוּ  ׁש פטיהם סלע בידי פלחזנׁש מטוּ  כּ מוֹ  §¨¥¤¦§§¦¥¤©Ÿ§¥¤§¨§£¨©¦¨¥§Ÿ¥©

ׁש אוֹ ל: לפי עצמינוּ  נפזרוּ  בּ ארץ יהוהחוּ בקע אלי% אלהים)כּ י עיני(קרי אדני Ÿ¥©¨¨¤¦§§£¨¥§¦§¦¥¤§Ÿ¦£Ÿ¨¥¨
נפׁש י: ּת ער אל חסיתי און:טבּ כה ּפ עלי וּ מקׁש וֹ ת לי יקׁש וּ  פח מידי ׁש מרני §¨¨¦¦©§©©§¦¨§¥¦¦¥©¨§¦Ÿ§Ÿ£¥¨¤

אעבוֹ ר:י עד אנכי יחד רׁש עים במכמריו ¡¤©¦Ÿ̈§¨¦©©¨Ÿ§©§§¦יּפ לוּ 

ּבּה ללכת - אדם רֹוצה ׁשּבּה ְֶֶֶֶֶֶָָָָָּבדרְך
א ֹותֹו ְִִַמנהיגים

עללוֹ תאל להתע וֹ לל רע  לדבר לּב י  ּת ט  ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌

ד )ּב ר ׁש ע תזריע :(קמא, פ ' ויקרא  (דף[זוהר ְ◌ֶ◌ַ◌

קמא)כּ תוּ ב]מ"ז .) לדבר(תהלים לבּ י ּת ט אל ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
בּ רׁש ע  עלל וֹ ת להתעוֹ לל  ׁש נינוּ ,רע מכּ אן . ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌

מנהיגים בּ ּה  ללכת, אדם רוֹ צה ׁש בּ ּה  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ דר#
ק ׁש ה, הזּ ה הּפ סוּ ק יצחק , רבּ י  אמר ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ תוֹ .
האדם את מסטה הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְוכי 
מעשׂ ים ולעשׂ וֹ ת חטא ׁש ל בּ דר# ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת 

וֹלארעים העוֹ לם בּ זה דּ ין אין כּ #, אם ? ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ׁש כּ תוּ ב  מתּק נת, ֹלא והּת וֹ רה ה בּ א, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
תׁש מע  ֹלא ואם ּת ׁש מע אם  דּ וד!בּ ּה  אלּ א ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌

אמת  בּ דר ! להנהיגוֹ  לבּ וֹ  את כּ מ וֹ הזהיר , ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌
ד )ׁש נּ אמר  זּ ה(דברים  מה  לבב #. אל והׁש בת ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌
וׁש ֹלׁש והׁש בת וּ פעמים אחת ּפ עם אלּ א ? ַ◌ֲ◌ֵ◌ָֹ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וכ# אוֹ תוֹ . וּ להזהיר  וּ להוֹ לי # כּ נגדּ וֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַלחזר
אמר ללבּ וֹ  רע. לדבר  ל בּ י ּת ט אל לוֹ : ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָאמר

האדם(כלומר )דּ וד , דרכי לפי ּת ּט ה (וכך אל ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌
דבר ) שהרי רע . לדבר  תט אל לבי , לו', גּ וֹ רםאמר  ◌ֵ◌ָרע

והינוּ  בעוֹ לם, ׁש וֹ רה והדּ ין בּ ע וֹ לם, ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶנגע
צרעת. ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶנגע 

IIתהלים IIזוהר 
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תפלּ ה:אקמב בּמ ערה בּ היוֹ תוֹ  לדוד יהו�במשׂ כּ יל אל אזעק�קוֹ לי ©§¦§¨¦¦§©§¨¨§¦¨¦¤§Ÿ̈¤§¨
יהו� אל אגּ יד:ג אתחנּ ן:�קוֹ לי לפניו צרתי שׂ יחי לפניו אׁש ּפ � ¦¤§Ÿ̈¤§©¨¤§Ÿ§¨¨¦¦¨¨¦§¨¨©¦

לי:ד  פח טמנוּ  אהלּ � זוּ  בּ ארח נתיבתי ידעּת  ואּת ה רוּ חי עלי הבּ יטהבּ התעּט ף §¦§©¥¨©¦§©¨¨©§¨§¦¨¦§Ÿ©£©¥¨§©¦©¥

לנפׁש י: דּ וֹ רׁש  אין מּמ נּ י מנוֹ ס אבד מכּ יר לי ואין וּ ראה אלי%וימין זעקּת י ¨¦§¥§¥¦©¦¨©¨¦¤¦¥¥§©§¦¨©§¦¥¤

החיּ ים:�יהו� בּ ארץ חלקי מחסי אּת ה כּ יזאמרּת י רנּ תי אל הקׁש יבה §Ÿ̈¨©§¦©¨©§¦¤§¦§¤¤©©¦©§¦¨¤¦¨¦¦
מּמ נּ י: אמצוּ  כּ י מרדפי הצּ ילני מאד להוֹ דוֹ תחדלּ וֹ תי נפׁש י מּמ סגּ ר הוֹ ציאה ©¦§Ÿ©¦¥¦¥Ÿ§©¦¨§¦¤¦¦¨¦©§¥©§¦§

עלי: תגמל כּ י צדּ יקים יכּת רוּ  בּ י ׁש מ% ¨¨Ÿ§¦¦¦¦©¦§©¦¤§¤את

השוקים לחולי

לדוד א)משכיל קמב]:(קמב, לפרק תהלים  השוקיים.[שימוש  לחולי  לאמרו טוב

IIתהלים IIשימוש

ּבתׁשּובה ּתלּוי ֹות  ׁשּבעֹולם יׁשּועֹות ְְְִֶָָָָּכל
להּקּב"ה האדם ׁשּמת ּפּלל  ְְְִִֵֶַַַָָָָָָּובּתפּלה 

וגו'קוֹ לי  אזעק ה' ב )אל דף:(קמב, ח"ב- [זוהר ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ה'יב :] אל קוֹ לי  אזעק ה' אל ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִקוֹ לי 
יהודה רבי אמר ישועות אתחנּ ן, כל  ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌

ובתפלה  בתשובה תלויות שבעולם
מי וכש "כ  להקב "ה, האדם שמתפלל
שער לך  שאין  בתפלתו , דמעות ששופך 

הדמעות  אותן  יכנסו מהשלא  וראה בוא ,
ב )כתוב הילד ,(שמות  את ותראהו ותפתח

ישראל  על העומדת השכינה  זו ותפתח,
תמיד  פותחת והיא הבנים, על  כאם
ותראהו  שפתחה כיון ישראל , של  בזכותם

הילד לא)את שהם(ירמיה  שעשועים ילד
בכל , רבונם  לפני שמתחטאים  ישראל
חוזרים הקב"ה לפני  שמתחננים ומיד

לפני  שבוכה כבן לפניו ובוכים בתשובה
זש  שבוכה אביו, וכיון  בוכה, נער  והנה "כ

שבעולם, רעות גזרות כל  ממנו נתבטלו 
עליו  נתעורר  עליו , ותחמל  כתוב , מה

עליו  ומרחם מילדי ברחמים ותאמר ,
מילדי  ואל לב , רכי שהם זה, העברים
מילדי  לב , וכבדי ערף  קשי  שהם עכו"ם
לשוב  ואמותם מאבותם לב רכי  העברים,
שהיתה הילד, אם את ותקרא רבונם, לפני 

שכתוב כמו נשמע (שם)בוכה ברמה קול
בניה על מבכה רחל  תמרורים  בכי  נהי
בוכה, היא הילד  ואם  בוכה הוא וגו',

כתוב מה לבוא לעתיד יהודה (שם)וא"ר

בבכי  מהו אובילם, ובתחנונים יבאו בבכי 
שהיאיבאו, הילד אם של הבכיה  בזכות

הגלות: מן ויוקבצו יבאו רחל,

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�מזמוֹ ראקמג בּ אמנת%�לדוד ּת חנוּ ני אל האזינה ּת פלּ תי ׁש מע ¦§§¨¦§Ÿ̈§©§¦¨¦©£¦¨¤©£©¤¡ª¨§
בּ צדקת%: לפני%בענני יצדּ ק ֹלא כּ י עבדּ % את במׁש ּפ ט ּת בוֹ א ואל £¥¦§¦§¨¤§©¨§¦§¨¤©§¤¦¦§©§¨¤

חי: עוֹ לם:ג כל כּ מתי במחׁש כּ ים ׁש יבני הוֹ  חיּ תי לארץ דּ כּ א נפׁש י אוֹ יב רדף כּ י ¨¨¦¨©¥©§¦¦¨¨¨¤©¨¦¦©¦§©£©¦§¥¥¨

לבּ י:ד  יׁש ּת וֹ מם בּ תוֹ כי רוּ חי עלי בכלהוּת תעּט ף הגיתי מקּ דם ימים זכרּת י ©¦§©¥¨©¦§¦¦§¥¦¦¨©§¦¨¦¦¤¤¨¦¦§¨

זרוע לחולי

תפלתי  שמע א)ה' קמג]:(קמג , לפרק תהלים הזרוע.[שימוש לחולי לאמרו  טוב

IIתהלים IIשימוש

ׁשל אהּוב ֹו ּבעֹולם ּגדֹול  צּדיק  נמצא ְֲֲִִֶֶַַָָָָּכאׁשר
צדק נתעֹוררה אם  אפיל ּו אז ְְֲִִִֶֶַָָָָה ּקּב"ה

ּבזכ ּותֹו להּנצל  העֹולם יכ ֹול ְְְִִִֵַָָָָָּבלבּדּה
וגו'ואל עבדּ 2 את במׁש ּפ ט  ב )ּת בוֹ א  :(קמג, ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌

רצא :] דף  ח"ג במׁש ּפ ט [זוהר ּת בוֹ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְואל
חי כל לפני7 יצ דּ ק ֹלא  כּ י עבדּ 7 כתיב את . ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

פט ) וגו':(תהלים כסאך מכון  ומשפט צדק 
המאורות שני  אלה שמעון רבי  אמר
צדק  שנקראים המלך כסא של  התיקון

האמונה בכל וסוף תחלה הם קפוומשפט

שלמעלה הדינים כל נתעוררים ובהם
והצדק  במשפט, נסתר והכל  ושלמטה,

המשפט מזה היאקפזניזון ולפעמים

יד )נקראת שלם,(בראשית מלך  צדק ומלכי 
כלם הם ממשפט  דינים נתעוררים  כאשר

בשלימות כלם שמשפטקפחברחמים כיון 
והדינים הצדק, לזאת  ממתיק  ההוא
בשלימות לעולם כלם ויורדים נתתקנים
של  ההזדוגות שעת נקרא ואז ברחמים,

נקבה בבחי' זכר העולמותקפטבחי ' וכל 
עונות נתרבו וכאשר  ובשמחה, ברחמים
מתרחק  זכר ובחי' המקדש ונטמא  העולם
מתחיל  התקיף  ונחש נקבה, מבחי'

בזמן קצלהתעורר שניזון לעולם  אוי  אז
משחיתים מחנות כמה הזו, צדק מן ההוא
מן  נפטרים צדיקים כמה בעולם , נתעורר 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

ויש קפו. ותפארת , מלכות היינו ומשפט צדק
סתם מהימנותא, בכל וסוף תחלה לקרותן 
וכיון  נהי "מ, חג"ת ספירות הז' היינו  מהימנותא 
בחי' עולמות  ב' של כוללות ב' הן ספירות שהז'
הוא התפארת  כי  ומקבל, משפיע  נקבה  ובחי' זכר 
משפיע, זכר בחי' והוא ספירות ה' שאר  כולל 
המלכות, עולם של הספירות כל כולל והמלכות 
הספירות ז' אותן כל לכן מקבל, נקבה בחי' והיא
ומשפט  צדק הספירות אלה שתי  שם  על נקראין
הראשון  הוא  התפארת ר"ל וסוף , תחלה שהן 
השפע והשפעת  ספירות, ה' לשאר והראש

להמלכות, המשפיע שהוא שמו על נקראת
ספירות ז' אותן לכל הסוף  היא  והמלכות 

שפע: מהן  נשפעתקפז.המקבלת שהמלכות  ר"ל 
התפארת: היינו קפח.מן שלימות  של דין ענין

יהיה  שלא באופן הוא מ"מ דין  שנשפע  שהגם
אלא החיים, וחוסר  מגרעת ח"ו הדין  אותו ע"י 
בשלימות: הכל שישאר  הדין  לסבול בכח שיהיה

ונקבה קפט . זכר  הזדוגות  שנזכר  שבכ"מ פי'
להמלכות התפארת  מן שפע  השפעת  הוא ענינו

בזו: זה התקשרותם  כח קצ.ע"י  סמא"ל זה
לעשו  יצחק אמר כך  כי  עשו , של  שרו השטן 
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אשׂ וֹ חח: ידי% בּ מעשׂ ה סלה:וּפ על% ל% עיפה כּ ארץ נפׁש י אלי% ידי ּפ רשׂ ּת י ¨¢¤§©£¥¨¤£¥©¥©§¦¨©¥¤©§¦§¤¤£¥¨§¤¨
יהו�ז ענני ירדי�מהר עם ונמׁש לּת י מּמ נּ י ּפ ני% ּת סּת ר אל רוּ חי כּ לתה ©¥£¥¦§Ÿ̈¨§¨¦©©§¥¨¤¦¤¦§¦§©§¦¦Ÿ§¥

אלי%חבוֹ ר: כּ י אל� זוּ  דּ ר� הוֹ דיעני בטחּת י ב% כּ י חסדּ % בבּ קר ¤¥¦¥¥¤¤¦¥¦¦§¨¨§¦¤§©¤Ÿ©¦¥¦§©הׁש מיעני

נפׁש י: יהו�טנשׂ אתי מאיבי כּס תי:�הצּ ילני לעשׂ וֹ תיאלי% לּמ דני ¨¨¦©§¦©¦¥¦¥Ÿ§©§Ÿ̈¥¤¦¦¦©§¥¦©£
ׁש וֹ ר: מי בּ ארץ ּת נחני טוֹ בה רוּ ח% אלוֹ הי אּת ה כּ י יהו�יארצוֹ נ% ׁש מ% למען §¤¦©¨¡¨£¨©§¥¦§¤¤¦§©©¦§§Ÿ̈

נפׁש י:� מצּ רה תוֹ ציא בּ צדקת% והאבדּת יבּת חיּ ני איבי ּת צמית וּ בחסדּ % §©¥¦§¦§¨§¦¦¨¨©§¦§©§§©§¦Ÿ§¨§©£©§¨

עבדּ %: אני כּ י נפׁש י צררי ¤§©¦£¦¦§©¥£Ÿ̈כּ ל

בחי ' שנתרחק  לפי למה, כך  וכל העולם,
מזדוג אינו והמשפט נקבה, בחי ' מן זכר

כתוב זה ועל  הזו, יג )בצדק נספה(משלי ויש
הזו  מצד  נתרחק  שהמשפט  משפט, בלא
ממקום יונקת והצדק נמתקת , ואינה

צדיק .קצאאחר נמצא כאשר  וראה ובוא
אפילו  אז הקב "ה , של אהובו בעולם גדול 
העולם  יכול  בלבדה צדק נתעוררה אם

בזכותו  בכבודו,להנצל חפץ הקב"ה כי  ,
הצדיק  זה וכאשר  הדין, מן מפחד  ואינו
אפילו  מפחד אז במדרגתו עומד אינו
שכן  כל  כנגדו, לעמוד  בכחו ואין  ממשפט

אמר  בתחלה המלך דוד צדק, כו)נגד (תהלים

מתירא אין  אני  שהרי וגו', ונסני  ה' בחנני
ועוד  הזו, צדק מן אפילו הדינים מכל
כתוב  מה בה, נאחז אני הלא כי  אדרבא

יז) פניך,(תהלים אחזה בצדק בצדק אני 
שלה, דינים נגד לעמוד  מתירא אינני ודאי,
מפחד , היה ממשפט אפילו שחטא  ולאחר 
עבדך , את במשפט תבוא ואל שכתוב
הזאת צדק תמתק כאשר  וראה ובוא

נקרא אז נמתק קצבממשפט והעולם צדקה
שכתוב ממנו , ונתמלא לג )בחסד (תהלים 

הארץ. מלאה ה' חסד ומשפט צדקה אוהב

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקמד בּ רוּ � לּמ לחמה:�לדוד אצבּ עוֹ תי לקרב ידי המלּמ ד צוּ רי §¨¦¨§Ÿ̈¦©§©¥¨©©§¨¤§§©©¦§¨¨
תחּת י:ב עּמ י הרוֹ דד חסיתי וּ בוֹ  מגנּ י לי וּ מפלטי משׂ גּ בּ י וּ מצוּ דתי ¨§©¦©¥¨¦¦¨¦¦¨¦¦§©§¦©§¦¦¨§¦§©חסדּ י

וּת ח$בהוּ :�יהו�ג  ׁש  אנוֹ  בּ ן וּת דעהוּ  אדם ימיוד מה דּ מה להבל אדם §Ÿ̈¨¨¨©¥¨¥¤¡©§©§¥¨¨©¤¤¨¨¨¨

עוֹ בר: ויעׁש נוּ :�יהו�הכּ צל בּ הרים גּ ע ותרד ׁש מי% בּ רקוהט בּ רוֹ ק §¥¥§Ÿ̈©¨¤§¥¥©¤¨¦§¤¡¨§¨¨

וּ תהּמ ם: חצּ י% ׁש לח מיּ דזוּ תפיצם רבּ ים מּמ ים והצּ ילני ּפ צני מּמ רוֹ ם ידי% ׁש לח §¦¥§©¦¤§ª¥§©¨¤¦¨§¥¦§©¦¥¦¦©¦©¦¦©
נכר: ׁש קר:חבּ ני ימין וימינם ׁש וא דּ בּ ר ּפ יהם חדׁש 'אֹלהיםטאׁש ר ׁש יר §¥¥¨£¤¦¤¦¤¨§¦¦¨§¦¨¤¡¦¦¨¨

לּ �: אזּמ רה עשׂ וֹ ר בּ נבל לּ � דּ ודיאׁש ירה את הּפ וֹ צה לּמ לכים ׁש וּ עה ּת  הנּ וֹ תן ¨¦¨¨§¥¤¨£©§¨¨©¥§¨©§¨¦©¤¤¨¦

רעה: מחרב וימינםיאעבדּ וֹ  ׁש וא דּ בּ ר ּפ יהם אׁש ר נכר בּ ני מיּ ד והצּ ילני ּפ צני ©§¥¤¤¨¨§¥¦§©¦¥¦¦©§¥¥¨£¤¦¤¦¤¨§¦¦¨

יד  לשבירת

צורי  ה' ברוך א)לדוד קמד ]:(קמד , לפרק תהלים המזיקים [שימוש מן לשמירה  טוב והוא יד לשבירת
ושדים.

IIתהלים IIשימוש

דּ ודהנּ וֹ תן את ה ּפ וֹ צה ל ּמ לכים  ּת ׁש וּ עה ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

רעה: מחרב  י)עבדּ וֹ  [זוהר:(קמד , ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

רכא :] למלכיםח "ב -דף תשועה הנותן
פצני  רעה. מחרב  עבדו  דוד את הפוצה

פתח אבא רבי וגו'. יא)והצילני והיה(ישעי '
לנס  עמד אשר ישי  שורש ההוא ביום
מנוחתו  והיתה  ידרשו גוים  אליו עמים
שהקב"ה בזמן ההוא, ביום והיה כבוד ,
עץ  של השורש  יתקיים בעולם שלום ירבה

שארקצגהחיים יתקיימו ההוא השורש ומן 
מושרשים כלם כי למטה, השרשים
עמים, לנס עומד אשר ממנו, ומתקיימים

הוא השםשזה סוד על ולאות לנס עומד
הואקצד הקדוש  שם כי ידרשו, גוים  אליו

הקדוש  השם של הקיום ולפיכך קצהסוד 
כמש"כ ידרשו, גוים ב )אליו והלכו (שם

ה' הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים עמים
והיתה ידרשו, גוים  אליו כן ועל  וגו',

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

ויהיה קצג. דוד בן משיח שיתגלה הקץ  בזמן פי '
דחיי , דאילנא  שרשא  יתקיים אז בעולם שלום
לפרש  נראה ולפע"ד כאן, הפירושים רבו הנה
יתגדל  יתקיים שאז היסוד ספירת  על שמוסב
וזה  לכ"ל, ולחזק לגדל ובידך הכתוב בסוד  ויתחזק

אבדתו הצדיק ימצא שאז ויתגדל רמז שאבד
בהזדוגותה  למלכות השפע להעביר  כראוי  ויתחזק
שמות כמו  הם ושרשא יסודא  כי  התפארת , עם 
והשם התפארת , מצד לו נאה יסוד הם נרדפים ,
לקמן  ועיין המלכות, מצד לו  נאה שורשא
מאמר מובא שם  ישברו, אליך כל עיני  בהפסוק

ובגין  וז"ל היסוד, ספירת  בענין חדש  הזוהר  מן
ועליה  ותתאין , עלאין מתזנין  צדי "ק דאקרי  האי 
דילהון  ושרשא  יסודא והוא מסתמכין וביה קיימין
אשתרשן  דכלהו שאומר  מה  יובן  ובזה  יעו"ש, וכו'
למלכות השפע  תבא  ידו על כי מניה, ואתקיימין
והעולמות והשרים המלאכים  לכל נתחלק וממנה
שחלם הסולם בענין בזוה "ק והמעיין שתחתיה,

לאשורו: הדבר  כאן יבין שספירתקצד.יעקב פי'
קדישא, דשמא לרזא והאות הנס הוא  היסוד

המלכות: למדת הואקצה .היינו שהיסוד פי'
שמעביר השפע כי המלכות , מדת של הקיום  סוד
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ׁש קר: מחּט בוֹ תיבימין כזויּ ת בּ נוֹ תינוּ  בּ נעוּ ריהם מגדּ לים כּ נטעים בּ נינוּ  אׁש ר §¦¨¤£¤¨¥¦§¦¦§ª¨¦¦§¥¤§¥§¨¦Ÿ§ª¨
היכל: מפייגּת בנית מלאים מרבּ בוֹ תמזוינוּ  מאליפוֹ ת צאוננוּ  זן אל מזּ ן קים ©§¦¥¨§¨¥§¥¦§¦¦¦©¤©Ÿ¥©£¦§ª¨

בּ רחבתינוּ :ידבּ חוּ צוֹ תינוּ : צוחה ואין יוֹ צאת ואין ּפ רץ אין מסבּ לים אלּ וּ פינוּ  §¥©¥§ª¨¦¥¤¤§¥¥§¥§¨¨¦§ŸŸ¥

ׁש יהו�טו העם אׁש רי לּ וֹ  ׁש כּ כה העם :'אֹלהיו�אׁש רי ©§¥¨¨¤¨¨©§¥¨¨¤£Ÿ̈¡¨

המקדש, בית זה מנוחתו כבוד, מנוחתו
קלב )שכתוב עד ,(תהלים עדי מנוחתי  זאת

כבוד  נקרא יהיה כך ההוא שבזמן כבוד ,
שכתוב ל )ה', כאור(ישעי ' הלבנה אור והיה

וגו'. שבעתים יהיה החמה ואור  החמה

לֹו ׁשּככה ּתבת ֵֵֶַָָּפרּוׁש

ׁש יי א ׁש רי  העם  אׁש רי  לּ וֹ  ׁש ּכ כה  העם ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

טואֹלהיו  -:)(קמד, נשא  פ ' ח "ג  [זוהר ֱ◌ָ◌

קדישא  רבא  קל "ג .)אידרא  ◌ָ◌ִּת ּק וּ נא](דף 
מּת ח וֹ ת אחרא אוֹ רחא נפיק ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲחמי 0אה.

דכתיב, הוּ א הדא ז)ּפ וּ מא, החזיק (מיכה ֹלא ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌

ּפ תח יוֹ סי, רבּ י קם יוֹ סי . ר בּ י קוּ ם אּפ וֹ . ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָלעד 
קמד )ואמר, לּ וֹ (תהלים ׁש כּ כה העם אׁש רי ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש כּ כה העם א ׁש רי  אֹלהיו. ׁש יי העם  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
אמר דאּת  כּ מה לּ וֹ . ׁש כּ כה מהוּ  ז)לּ וֹ . (אסתר ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

דּ בר מרוּ גזיה. ׁש כי# ׁש ככה, הּמ ל# ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַוחמת 
דכתיב, הוּ א הדא  בּ רוּ גזי ּה , ׁש כי # ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַאחר.

יא) נא(במדבר  הרגני  לּ י ע וֹ שׂ ה אּת  כּ כה ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְואם
ׁש יי  העם אׁש רי דּ דינא. דּ ינא הוּ א דּ א  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָהר וֹ ג.
ׁש כּ כה, אחר, דּ בר דּ רחמי. רחמי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֱאֹלהיו,
ה וּ א בּ רי # וק וּ דׁש א ׁש מהן, כּ ל  דּ כליל  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְׁש מא
אנּפ ין, לזעיר בּ יּה  ואנח ר וּ גזי ּה , ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַמעבּ ר

דּ לבר. אינּ וּ ן  כּ ל על  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַוּ מעביר 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

שגיתי  אולי אמנם  שלה: הקיום היינו  אליה
שאר מן אחד פירוש אביא לכן בפירושי,
יתקיים וז "ל זצ "ל , הרח"ו פירוש  והוא  הפירושים ,
שהיא המלכות היא וכו', דחיי  דאילנא שרשא
הם שרשים  שני  כי תתמה ואל  האילן, שורש
ויש "ן  בינה עלאה שי"ן בסוד  בתיקונים  כנזכר 
גן , בההוא  דחיי אילנא  אתנטע דבה מלכות תתאה
וכבר לעילא , ומתתא לתתא מעילא בסוד יובן וזה

לאין  אילנות וכמה תחתיה  עולמות  כמה ידעת 
גוים אליו ולכן  שרשא, בהאי קיימים  וכלם קץ,
כבוד וגו', ונלעה לכו כד"א  ה', הר  הוא  כי ידרשו
לעולם כי הרגיש  וגו', זמנא  בההוא  אקרי דהכי
בפרשת כנזכר  בתפארת או בבינה הוא כבוד מלת 

דתהוי (קכו :)תרומה זמנא בההוא  כי  אמר ולזה
כבוד, היא  גם תקרא  אז החמה כאור הלבנה  אור

עכ"ל:
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לחודש ל

ועד:אקמה לעוֹ לם ׁש מ% ואברכה הּמ ל� אלוֹ הי ארוֹ ממ% לדוד ¤¨¨§§¦¨£¨£©¤¤©©¡§¦£¦¨§¨¦§ּת הלּ ה

ועד:ב לעוֹ לם ׁש מ% ואהללה אברכךּ  יוֹ ם יהו�ג בּ כל �גּ דוֹ ל §¨£¨£¤¨©£©§¨¦§§¨¨¤¨§Ÿ̈

חקר: אין ולגדלּ תוֹ  מאד יגּ ידוּ :ד וּ מהלּ ל וּ גבוּ רתי% מעשׂ י% יׁש בּ ח לדוֹ ר דּ וֹ ר §ª¨§Ÿ§¦§ª¨¥¥¤§§©©©£¤§Ÿ¤©¦

אשׂ יחה:ה נפלאוֹ תי% ודברי הוֹ ד% כּ בוֹ ד יאמרוּ והדר נוֹ ראתי% (וגדולתיך)ועזוּ ז £©§¤§¦§¥¦§§¤¨¦¨¤¡§Ÿ¤Ÿ¥

אסּפ רנּ ה: ירנּ נוּ :זוּ גדוּ לּ ת% וצדקת% יבּ יעוּ  טוּ ב% רב יהו�חזכר ורחוּ ם חנּ וּ ן §¨§£©§¤¨¥¤©§©¦§¦§¨§§©¥©§©§Ÿ̈

חסד:� וּ גדל אּפ ים יהו�טאר� מעשׂ יו:�טוֹ ב כּ ל על ורחמיו לכּ ל ¤¤©©¦§¨¨¤§Ÿ̈©Ÿ§©£¨©¨©£¨

לפחד 

לדוד א)תהלה קמה ]:(קמה , לפרק תהלים ואח "כ [שימוש ג "פ אותו יאמר פחד. שקבל למי טוב
פעמים  ז' בסתר יושב יאמר

IIתהלים IIשימוש

ה ּכּסא את  לת ּקן ה ׁשּתּדל  ּדוד ימֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָּכל
עליו ׁשּתגן ּכדי  ּפניה ְְִֵֵֶֶָָָָָָּולהאיר 

ׁש מ  אר וֹ ממ2 ואברכה ה ּמ ל  אֹלהי ֲ◌ִ◌ְ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌

ועד  א)לעוֹ לם  ח "ב:(קמה. [זוהר ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌

וארא  כ"ח:)פ' ּפ ](דף  ּפ תח יצחק זה,ר בּ י  סוּ ק ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
קמה) ואברכה (תהלים הּמ ל! אֹלהי ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ֲארוֹ ממ!

ועד לע וֹ לם כּ נגד ׁש מ! דּ וד ראה, בּ א . ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
מ0וּ ם ׁש לּ י . א ֹלהי, ׁש כּ תב אוֹ מר , ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַדּ רגּ ת וֹ 
אוֹ תוֹ  וּ להכניס ׁש בחוֹ  להעל וֹ ת ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש רצה
הכּ ל  להיוֹ ת בּ זה זה להתערב  עליוֹ ן ֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְלאוֹ ר
הּמ ל# אֹלהי  ארוֹ ממ# כּ # מ0וּ ם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶאחד ,
לתּק ן  הׁש ּת דּ ל דּ וד ימ וֹ ת כּ ל ׁש 0נינוּ , ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְוגוֹ '.
עליו, ׁש ּת גן כּ די ּפ ניה וּ להאיר  הכּ ּס א ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶאת
העליוֹ ן  בּ אוֹ ר  הּת חּת וֹ ן האוֹ ר  ּת מיד  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְויוֹ אר
מצא ׁש ֹלמה, וּ כׁש בּ א אחד. הכּ ל  ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִלהיוֹ ת
וֹלא התמלּ אה, והלּ בנה ׁש לם, ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם

להאירּה . עליה לטרח ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָצרי#
ה ּוא ט ֹוב  ט' אות 

מעשׂ יוטוֹ ב ּכ ל על ורחמיו  לּכ ל (קמה,ה' ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

בראשית :ט) פ ' בראשית  ע"ב)[זוהר  ל ◌ְ◌ַ◌ַו יּ רא](דף 
חלוֹ ם כּ ל ׁש נינוּ , טוֹ ב . כּ י האוֹ ר  את ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱאֹלהים
ה וּ א ׁש לוֹ ם טוֹ ב, כּ י  ׁש ל  בּ ּק יּ וּ ם ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש עוֹ מד
דר כּ וֹ  כּ פי אוֹ תיּ וֹ ת, ראה וּ למּט ה . ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
טוֹ ב  ל וֹ , ט וֹ ב - ט' ראה ואחד. אחד ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָכּ ל
ט וֹ ב. כּ י  בּ וֹ  ּפ תחה הּת וֹ רה ׁש הרי  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֲ◌ַלחלוֹ מוֹ ,
ט וֹ ב. ט' העוֹ לם. לס וֹ ף העוֹ לם מּס וֹ ף  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵמאיר 
ׁש ל  ּת ׁש יעי  ט' בּ ׁש למוּ ת. אוֹ ר  טוֹ ב הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִטוֹ ב
ונכלל  ראׁש ית מעליוֹ ן ׁש ּמ איר אוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֶֹ◌ַהכּ ל.
י ' ׁש ל סוֹ ד נקדּ ה ׁש ל  בּ ּס תר ונעשׂ ה ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְבּ וֹ 
נעשׂ וּ  בּ וֹ  יצא. מכּ חוֹ  ו' אחת. נק דּ ה ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֶׁש היא
ונגנז  אחת בּ נקדּ ה כּ ׁש הסּת יּ ם ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים.
עליוֹ ן  יצאוּ  מּמ נּ ה ב'. האירה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְּפ נימה,
בּ סוֹ ד  גּ לוּ י  הּת חּת וֹ ן טמיר. עליוֹ ן ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְותחּת וֹ ן.
וזהוּ  ׁש לּ מעלה. בּ כּ ח וע וֹ מד ׁש נים, ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶׁש ל
נכללוּ  טוֹ "ב הלּ לוּ  האוֹ תיּ וֹ ת  ׁש ֹלׁש  ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְטוֹ "ב.
הכּ ל  ׁש כּ וֹ לל העוֹ לם לצדּ יק כּ # ֹ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַאחר

ׁש נּ אמר  כּ מ וֹ  וּ למּט ה, ג )למעלה אמר וּ (שם  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌
בּ וֹ , כּ לוּ ל עלי וֹ ן ׁש אוֹ ר בּ גלל טוֹ ב. כּ י  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יק

IIתהלים IIזוהר 
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קמה)ׁש כּ תוּ ב על(תהלים ורחמיו לכּ ל ה' טוֹ ב ֶ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌
מעשׂ יו  הדּ ברכּ ל ׁש ל סתם זה כּ תוּ ב, לכּ ל  . ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לכּ ל , ׁש ּמ איר אחד י וֹ ם להאיר  ֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
הדּ ברים. סתם כּ אן עד הכּ ל. על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶעליוֹ ן

ואפּלּו וי ּתּוׁשים, ועקר ּבים נחׁשים ְְְְֲֲִִִִִַַַַָאפּלּו
ּכתּוב ּבכ ּלם העֹולם, מח ּבלי  ׁשּנראים  ְְְְִִֵֶַָָָָָֻא ֹותם 

מאד ט ֹוב  ְְִֵֹוהּנה 

ורחמיוטוֹ ב ל ּכ ל מעשׂ יוה' ּכ ל (קמה,על ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

אמור:ט) פ ' ח "ג ק"ז .)[זוהר רבּ י ](דף :ַ◌ִ◌
רבּ י  עּמ וֹ  והי וּ  בּ דּ ר #, ה וֹ ל# היה  ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
י וֹ סי  ורבּ י  חיּ יא ור בּ י אבּ א ור בּ י ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶאלעזר
אחד . מים לחריץ  הגּ יעוּ  יהוּ דה. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְור בּ י
הּמ ים, לת וֹ # בּ בגדיו י וֹ סי רבּ י ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶהחליק
היוּ  ֹלא הּמ ים ׁש חריצי הלואי ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָאמר,
ל# אס וּ ר  ׁש מעוֹ ן, רבּ י ל וֹ  אמר !נמצאים. ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌

קלוֹ ן  לנהג ואסוּ ר הוּ א, העוֹ לם  ׁש ל  ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַׁש ּמ ׁש 
ׁש כּ ן  וכל הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ׁש ל ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְבּ ׁש ּמ ׁש וֹ 
ׁש נּ מצאים אמת ׁש ל  מעשׂ ים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ ׁש הם
ואמר, ּפ תח העליוֹ נה. ההׁש גּ חה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ הנהגוֹ ת

א) עשׂ ה(בראשית א ׁש ר  כּ ל את א ֹלהים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַויּ רא
אׁש ר כּ ל את אֹלהים ויּ רא מאד. טוֹ ב ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה

סתם, - ועקר בּ ים ע שׂ ה נחׁש ים אפלּ וּ  ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מחבּ לי ׁש נּ ראים  אוֹ תם ואפלּ וּ  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְויּת וּ ׁש ים,
כּ לּ ם  מאד, טוֹ ב וה נּ ה כּ ת וּ ב  בּ כ לּ ם ◌ָ◌.ֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌.◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
אדם  וּ בני העוֹ לם, מנהיגי העוֹ לם, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַׁש ּמ ׁש י

יוֹ דעים. ◌ִ◌ְ◌ֵאין

הוֹ ל#עד אחד  נחׁש  ראוּ  הוֹ לכים, ׁש היוּ  ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌
זה ודּ אי  ׁש מע וֹ ן, ר בּ י  אמר ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניהם.
נח ׁש  אוֹ תוֹ  רץ נס . לנוּ  להרחיׁש  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵהוֹ ל#
הדּ ר #, בּ קׁש ר אחד בּ אפעה ונק ׁש ר  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִלפניהם

כּ ׁש הגּ יע וּ ,(נלחמו)הסיטוּ  וּ מת וּ . זה את זה ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌
רבּ י  אמר  בּ דּ ר#. ׁש וֹ כבים ׁש ניהם את ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָראוּ 

נס, לנוּ  ׁש הרחיׁש  הרחמן בּ רוּ # ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן,
כּ ׁש ה וּ א בּ זה ׁש ּמ ס ּת כּ ל מי כּ ל ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
י נּ צל  ֹלא בּ אדם, מסּת כּ ל  ׁש הוּ א אוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְבּ קיּ וּ מוֹ ,
עליו, קרא אליו. יקרב אם ׁש כּ ן  כּ ל  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ ודּ אי .

צא) ֹלא(תהלים ונגע רעה אלי # תאנּ ה ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌3◌ְֹלא 
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  עוֹ שׂ ה וּ בכּ ל  בּ אהל #. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֳ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיקרב
בּ זּ יוֹ ן  לנהג לנוּ  ואין ׁש ליחוּ תוֹ , את ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶהוּ א

כּ תוּ ב, זה  ועל  עוֹ שׂ ה. 0הוּ א מה (שםבּ כל ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
מעשׂ יו,קמה) כּ ל על ורחמיו  לכּ ל ה' ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַט וֹ ב 

מעשׂ י#. כּ ל ה' יוֹ ד וּ # ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְוכתוּ ב,

הּקן  ׁשּלּוח ִֵַַס ֹוד

מעשׂ יוטוֹ ב ּכ ל על ורחמיו  לּכ ל (קמה,ה' ַ◌ְֹ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

רות :ט) מדרש חדש  צ"ד:)[זוהר ◌ַ◌ָאמר](דף
רבּ י אמר  חזק יּ ה אמררבּ י קיסמא בּ ן  יוֹ סי ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌

ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא ׁש מוּ אל, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
ק ׁש רים, בּ ׁש ֹלׁש ה אוֹ תוֹ  בּ רא העוֹ לם, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאת

ׁש כּ ת וּ ב ודעת, וּ תבוּ נה חכמה ג )והם (משלי  ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌
בּ תבוּ נה ׁש מים כּ וֹ נן ארץ יסד  בּ חכמה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְה'
הּק ׁש רים וכל נבקעוּ . ּת הוֹ מוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְבּ דעּת וֹ 
מהם, ׁש ּפ קע הּת בוּ נה וקׁש ר ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָבּ אדם.
השׂ כּ ל  י ׁש  וּ בכ לּ ם הבּ ריּ וֹ ת, בּ ׁש אר ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתּפ 0ט
מ גּ וֹ זליו  כּ ׁש ּפ וֹ רח הזּ ה, הע וֹ ף דר כּ וֹ . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְלפי 
וֹלא והוֹ ל#, מצפצף בּ ניו, מעל  ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונׁש לח
את לאבּ ד נוֹ דד  הוֹ ל#, מקוֹ ם לאיזה ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵיוֹ דע
בּ וֹ  ׁש כּ ת וּ ב הוּ א בּ ר וּ # והּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַעצמוֹ .

קמה) מעשׂ יו (תהלים כּ ל  על  על ורחמיו אפלּ וּ  , ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַ◌
אוֹ תוֹ  ה כּ ל. על רחמיו בּ עוֹ לם, קטן ֹ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַיּת וּ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  אל מתעוֹ רר העוֹ ף על ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌3◌ְ◌ַהממנּ ה

הוּ א. עלבּ רוּ # מתעוֹ רר הוּ א בּ רוּ ! וה ּק ד וֹ ׁש  ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌
כּ צ ּפ וֹ רבּ ניו . ואוֹ מר : לפניו י וֹ צא קוֹ ל  אז ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌

אז  מּמ ק וֹ מוֹ . נוֹ דד  אי ׁש  כּ ן קנּ ּה  מן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶנוֹ דדת 
הה וֹ לכים אוֹ תם כּ ל על רחמים מעוֹ רר  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְהוּ א
לאתר וּ מאתר  למקוֹ ם, מּמ קוֹ ם ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְונוֹ דדים

IIתהלים IIזוהר 
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וּ מעוֹ רר כח . ׁש בוּ רי  לב, ׁש בוּ רי ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַאחר.
עליהם, וחס  העוֹ למוֹ ת כּ ל על ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
וחס  מּמ ק וֹ מם, הנּ וֹ דדים חטאי  את  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֵ◌ְועוֹ זב

העוֹ לם. כּ ל ועל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם

אׁש רי ועל הוּ א , בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  אמר כּ ן ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
רחמים מעוֹ ררת והיא  בּ ח וּ ץ. ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַהצּ ּפ וֹ ר
העוֹ לם על לחוּ ס גרם מי  העוֹ לם. כּ ל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַעל

רחמים עליהם האדםוּ לעוֹ רר  אוֹ תוֹ  ? ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
גונים, בּ ׁש ני לצערּה  ה צּ ּפ וֹ ר אוֹ תּה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש 0וֹ לח
וּ מתמלּ א הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  מתעוֹ רר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָכּ #
כּ ל  ועל הצּ ער, בּ עלי אוֹ תם כּ ל על  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַרחמים
כּ #, וּ מ 0וּ ם מּמ קוֹ מם. ׁש נּ וֹ דדים ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹ תם

בּ וֹ  כּ תוּ ב  מה הזּ ה, האדם  ׁש ל (דברים?שׂ כרוֹ  ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
רבּ י כב ) קם ימים. והארכּת  ל# ייטב ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְלמען

הרחמן  בּ ר וּ # ואמר: ושׂ מח רגליו, על ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַבּ וֹ ן
ֹלא ואלמלא הזּ ה, הּק וֹ ל את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש 0מעּת י
לי  דּ י - זה את לׁש מע  אלּ א לעוֹ לם !באתי ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

ואמר, ּפ תח מּק דם, כּ מוֹ  הּק וֹ ל אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָחזר 
קד ) בּ חכמה(תהלים כּ לּ ם ה' מע שׂ י# רבּ וּ  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָמה

אלּ א באים ֹלא הע וֹ לם כּ ל וגוֹ '. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָעשׂ ית 
ׁש אר בּ כּ ל . התמלּ א  והאדם ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה,

בּ ציּ וּ ר  חכמה(בתוספת)הבּ ר יּ וֹ ת, ׁש ל ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ אדם. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ׁש ארה

היתהואף ֹלא כּ #, הבּ ריּ וֹ ת ׁש כּ ל גּ ב על ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ל  קלּ ה האדםבר יּ ה מעשׂ ה אחר  רדּ ף ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌

והעוֹ ף  לדיּ וּ ר וֹ , בּ נין בּ וֹ נה אדם העוֹ ף. ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְכּ מוֹ 
לבנוֹ , מז וֹ ן מביא אדם לדיּ וּ ר וֹ . בּ נין ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶבּ וֹ נה
את מרּפ א אדם לבניו . מזוֹ ן  מביא  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָהעוֹ ף
את מר ּפ א והע וֹ ף בּ עשׂ ב , ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חל וֹ ת
אניּ וֹ ת ועוֹ שׂ ה א ּמ ן אדם  בּ עשׂ ב . ◌ִ◌ֳ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ חל וֹ ת
חוֹ ף  על וּ מתקינם גּ וֹ זליו נוֹ טל והעוֹ ף ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַבּ יּ ם,

הּמ ל# את וּ מר וֹ מם מׁש בּ ח אדם ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהיּ ם.
ר בּ וֹ נוֹ , את וּ מׁש בּ ח מצפצף  והעוֹ ף ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן,
למען  כּ #, וּ מ 0וּ ם העליוֹ ן. האלוֹ ּה  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
ייטב  אלּ א ל#, איטיב כתוּ ב ֹלא ל#. ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִייטב 
ׁש ּמ ׁש לּ ח, הצּ ּפ וֹ ר  ׁש ל ה0לּ וּ ח אוֹ תוֹ  ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָל#.
בּ וֹ ן  רבּ י ל#. להיטיב העוֹ לם על ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּמ עוֹ רר 
ינּ אי  רבּ י ׁש הוּ א וּ מצא אליו, והל# ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָקם
וּ נׁש קוֹ  אצלוֹ  נכנס  החברים. מן  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַהזּ קן,
כּ # ל בּ י, את ׁש נּ חמּת  כּ מוֹ  אמר, ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ָבּ רא ׁש .
יחד . י ׁש בוּ  אוֹ ת#. הוּ א בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְינחם

מּדת הּכהן ידי על  ּדוקא  ּכהנים ְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹֹּברּכת
הּלוּיים ּוקדּׁשת  ְְִִֶֶַַַֻהחסד 

י)יברכוּ כהוחסידי   נשא:(קמה, פ' ח "ג  [זוהר ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

קמ "ה :) מ0וּ ם](דף יצחק, רבּ י ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
א0ה, נשׂ א ׁש ֹּלא בּ מי ׁש וֹ רה ׁש כינה ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
העם ׁש אר מ כּ ל י וֹ תר  צריכים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲֹ◌ְוכהנים 
בהם ׁש 0וֹ רה וכיון ׁש כינה. בּ הם ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלהׁש רוֹ ת
ונקראים חסד , בהם ׁש וֹ רה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְׁש כינה,
זהוּ  העם. את  לבר# וּ צריכים ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחסידים,

קמה)ׁש כּ תוּ ב יברכ וּ כה (תהלים  .וחסידי ! ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
לג )וכתוּ ב לאיׁש (דברים ואוּ רי# ּת ּמ י # ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

צרי# חסיד, נקרא ׁש כּ הן וּ מ0וּ ם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵֹ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲחסיד#.
אהרן  אל דּ בּ ר  כּ תוּ ב, כּ # וּ מ 0וּ ם ֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְלבר#.

הּט עם מה תברכוּ . כּ ה  לאמר  בּ ניו ?ואל ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְֹֹ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
וחסידי# וכתוּ ב  חסידים, ׁש נּ קראים ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
אמוֹ ר י שׂ ראל בּ ני את תברכוּ  כּ ה ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְיברכוּ כה.
כּ ה הּק דׁש . בּ ל ׁש וֹ ן - תברכוּ  כּ ה ֹ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ֶ◌ָלהם.
אמר בּ ענוה. - תברכוּ  כּ ה בּ יראה. - ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְתברכ וּ 
הזּ ה הצּ דק  למדנוּ , - תברכ וּ  כּ ה אבּ א, ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י

מת הדּ ינים ׁש כּ ל  כּ "ה, מכּ "הנקרא עוֹ ררים ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֹ

IIתהלים IIזוהר 
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זּ ה(ממנו) מה אלעזר, רבּ י 0אמר  מה והינוּ  ,ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
וכתוּ ב ר בּ ה(שכה)מכּ ה מכּ ה. מכּ ה כּ ל וֹ מר, ? ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְֹ◌ָ◌

ז) כּ מ וֹ (שמות כּ "ה, עד ׁש מעּת  ֹלא ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְוהנּ ה
אני  כּ י  ּת דע  בּ זּ את וכתוּ ב מׁש ה. ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הפחיד 
גּ ם לבּ וֹ  ׁש ת וֹלא וכתוּ ב אחד. וה כּ ל ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְה',

ארצ וֹ . את להחריב ׁש הזמינּה  ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָלזּ את,

הדּ ינים,מהּכ "ה  מתעוֹ ררים ה זּ את ֵ◌ַ◌ַֹ◌ִֹ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌
חסד , ע ּמ ּה  ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מ0התחבּ ר 
ׁש בּ א לכּ הן זה נמסר כּ # וּ מ0וּ ם  ◌ָ◌ֶ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִמת בּ 7מת.
זהוּ  כּ "ה. ותתבּ 7ם ׁש ּת תבּ ר # כּ די  ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵמחסד,
גּ ב  על אף כּ ל וֹ מר , תברכוּ . כּ ה ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ּת ב7מ וּ  בּ דינים, נמצאת  הזּ את ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִֹ◌ַֹ◌ַ◌ֶׁש הכּ ה
תברכוּ  כּ ה ׁש כּ תוּ ב אוֹ תּה , וּ תברכ וּ  ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תּה 
כּ "ה, את זה בחסד ּת ברכוּ  י שׂ ראל . בּ ני ֹ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶאת
ׁש ֹּלא כּ די  י שׂ ראל , מוּ ל אוֹ תּה  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ תב7מוּ 
תברכוּ  כּ ה ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  דּ ינים. ב ּה  ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִיּמ צאוּ 
כתוּ ב  ֹלא להם. אמוֹ ר י שׂ ראל  בּ ני ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶאת
מ 0ר בּ וּ  להוֹ ציא אמוֹ ר , אלּ א ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִאמרוּ ,
ֹלא ׁש הרי דּ בר , מפרסמים ׁש ֹּלא ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַהּפ ריצים 
אמוֹ ר ׁש כּ תוּ ב מׁש מע ה 0ם, לפרסם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִהצטוּ וּ 
כּ יון  - אמוֹ ר  אחר דּ בר  סתם. אמ וֹ ר  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָלהם.
כתוּ ב  ֹלא ל ּמ ה תברכוּ , כּ ה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

להם,ּת אמר וּ  אמוֹ ר יהוּ דה , ר בּ י  ׁש נה אלּ א ? ְֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
סתם. אמוֹ ר - זכוּ  ֹלא להם . - ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָזכוּ 

ּפ תח,רבּ י  י)יצחק דניּ אל (דניאל אני  וראיתי ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌
היוּ  אׁש ר  והאנׁש ים  הּמ ראה את ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְלבדּ י
אני  וראיתי וגוֹ '. הּמ ראה את ראוּ  ֹלא ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִעּמ י

לבדּ י  נביאים,?דניּ אל הם ׁש נינוּ , והרי  ! ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌
הם וּ מי  נביא , ֹלא זכריהוה וּ א  חגּ י ? ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

והרי  חל, קדׁש  נעשׂ ה כּ #, אם ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֶֹ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַוּ מלאכי .
ּפ חדוּ  לּמ ה רא וּ , ֹלא כּ תוּ ב כּ תוּ ב וּ בדניּ אל ? ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌

הרי  נביא, ֹלא והוּ א פחד, וֹלא אני , ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְוראיתי
קדׁש  כּ תוּ בחל למדנ וּ , כּ # אלּ א כז)? (תהלים  ֶֹֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אם לבּ י  יירא ֹלא מחנה עלי ּת חנה ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִאם
בוֹ טח. אני  בּ זּ את מלחמה עלי ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָּת קוּ ם
ליר ׁש  חלקוֹ  חבל זּ את ׁש אמרנוּ . זה ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶֹ◌ְבּ זּ את,
הּק דוֹ ׁש  עשׂ ה וׁש נינוּ , נקמוֹ ת. ל וֹ  ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְולעשׂ וֹ ת
עם קד וֹ ׁש ה מר כּ בה דּ וד  את הוּ א ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָבּ רוּ #
הכּ ל , ׁש ל קדוֹ ׁש ים עלי וֹ נים כּ תרים ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהאבוֹ ת,
הוֹ ריׁש  ׁש דּ וד ולמדנוּ  האבוֹ ת . ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש יּ רׁש וּ 
העליוֹ נה מלכוּ ת וּ במקוֹ ם לבניו, ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַמלכוּ ת
ׁש ֹּלא ז וֹ  מלכוּ ת וּ בניו הוּ א ויר ׁש  ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתח זּ ק 

ל  מ0לטוֹ נם דוֹ רוֹ ת.תעבר  ד וֹ רי  ַ◌ֲ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

הזּ הולמדנוּ , הּמ לכוּ ת ׁש כּ תר  בּ ׁש עה ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
מי  אין דוד , לבני  ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִהתעוֹ רר
את לב דּ י דניּ אל  אני וראיתי  לפניו. ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש יּ עמד 
ׁש כּ תוּ ב  היה, דוד ׁש ּמ בּ ני  מ0וּ ם ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ראה,

א) דּ ניּ אל (דניאל יהוּ דה מבּ ני בהם ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַויהי 
ׁש ה וּ א בּ זה ושׂ מח ראה והוּ א וגוֹ '. ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲחנניה
ׁש היה וּ מ0וּ ם אביו, חבל חלק יר 0ת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ִמצּ ד
ׁש אמר סבלוּ . ֹלא ואחרים סבל , ה וּ א ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש לּ וֹ 
הזּ את ׁש הכּ "ה בּ ׁש עה ׁש מעוֹ ן, ֹ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַר בּ י
העוֹ לם בּ ני  יכ וֹ לים ֹלא בּ דיניה, ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִמתע וֹ ררת

לפניה. ּפ וֹ רשׂ ים לעמד  ׁש הכּ הנים וּ ב ׁש עה ַ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌
חסד מתעוֹ רר מחסד, ׁש בּ אים ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְידיהם,
הזּ את, בּ כּ "ה וּ מתח בּ ר ֹ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה
לבני מאירוֹ ת  בּ פנים וּ מתבּ רכת ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתבּ 8מת
ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  דּ ינים . מהם וּ מעבירים ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִי שׂ ראל ,
ׁש אר את  וֹלא ישׂ ראל, בּ ני את תברכוּ  ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְֹכּ ה

כּ די הע ּמ ים. כּ הן, אחר. וֹלא כּ הן כּ # בּ גלל ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌
יד וֹ , על חסד, ׁש לּ וֹ , הזּ ה הכּ תר ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תעוֹ רר

ׁש כּ תוּ ב חסיד, לג )ׁש נּ קרא לאיׁש (דברים ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌
וכתוּ ב  החסד. מצּ ד בּ א והוּ א (תהליםחסיד#. ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

יברכ וּ כה קמה) ּת קרי וחסידי ! אל . ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
- תברכוּ  כּ ה  כ"ה. יברכ וּ  אלּ א ◌ֲ◌ָ◌ְֹֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְיברכוּ כה,
הּק ד ׁש . בּ לׁש וֹ ן - תברכוּ  כּ ה המפר ׁש . ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְֹ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַבּ 0ם

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים זוהר קמה מזמור | לחודש ל | חמישי 735ספר

ׁש הכּ הן למדנוּ , בּ ׁש עה יהוּ דה, רבּ י אמר ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵֹ◌
כּ ל  ידיו, וּ פוֹ רשׂ  קם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מּט ה

ׁש לּ מעלה(ספירות)הכּ תרים הּק דוֹ ׁש ים  ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
וּ מאירים להתבּ ר #, וּ מתּק נים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתע וֹ ררים
עמק  מאוֹ תוֹ  להם  ׁש נּ מ ׁש # הבּ אר ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵמעמק
הבּ רכוֹ ת פ וֹ סקים וֹלא תמיד, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ וֹ צא
הע וֹ למוֹ ת, לכל מבּ וּ עים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַהנּ וֹ בעוֹ ת
ולמדנוּ , מכּ לּ ם. וּ מׁש קים  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מתבּ רכים
בּ כל  יׁש  וּ ׁש תיקה לחׁש  זמן ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
בּ ּמ לכּ ה להזדּ וּ ג ׁש ר וֹ צה למל # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ למוֹ ת.
ה0ּמ ׁש ים וכל בּ לחׁש , אליה  להכּ נס ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְור וֹ צה
הרי  וּ מתלחׁש ים: זמן בּ אוֹ תוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמתע וֹ ררים

הּמ לכּ ה מי בּ ּמ ל כּ ה. להז דּ וּ ג בּ א זוֹ הּמ ל# ? ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ישׂ ראל. י שׂ ראל כּ נסת כּ נסת כּ נסתמי  ? ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

סתם. ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

לזקף למדנוּ , צרי# כּ הן יצחק, ר בּ י  אמר  ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁש כּ תוּ ב שׂ מאל , על ט )ימין (ויקרא ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌

ידוֹ  ויברכם. העם אל ידו את  אהרן ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַויּ 7א
על  היּ מין ׁש 0בח מ0וּ ם ידיו, וֹלא ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָכּ תוּ ב,
הוּ א, סוֹ ד אלעזר , רבּ י אמר ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ַה7מאל.

ׁש כּ תוּ ב ג )מ0וּ ם בּ #.(בראשית ימׁש ל והוּ א ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
צרי# ידיו, לפרשׂ  ׁש ר וֹ צה כּ הן ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,
לקדּ ׁש  ׁש צּ רי # קד0תוֹ , על קד0ה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶׁש יּ ּת וֹ סף

הּק דוֹ ׁש  ׁש ל יד מי  הּק ד וֹ ׁש . יד על זהידיו ? ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
מים ׁש ל  קד 0ה לּט ל כּ הן ׁש צּ רי# ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌3◌ְֹ◌ִ◌ֵֹ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵלוי ,
הם הרי  הלויּ ם . את וקדּ ׁש ּת  ׁש כּ תוּ ב ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמיּ דיו,

בּ לויּ ם , וכתוּ ב יח)קדוֹ ׁש ים. את(במדבר וגם ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
כּ לל . - אבי# ׁש בט וגוֹ '. לוי  מּט ה  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַאחי #
צרי# ידיו, ׁש ּפ וֹ רשׂ  כּ הן ׁש כּ ל  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִמכּ אן
על  קד0ה להוֹ סיף  קדוֹ ׁש , ידי על ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתקדּ ׁש 
מבּ ן  מים ׁש ל קד 0ה יּט ל  ֹלא  ולכן  ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌3◌ְֹ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְקד0תוֹ .

קד וֹ ׁש . ׁש איננּ וּ  אחר  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָאדם

ׁש התקדּ ׁש וּ בספרא  לוי למדנוּ , דצניע וּ תא ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

בּ ּת חלּ ה. להתק דּ ׁש  הוּ א צרי# ידוֹ , על ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵֹכּ הן
לוי  אחר.ולּמ ה כהן ידי על ׁש יּ תק דּ ׁש  ? ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌

כּ הן  ׁש הרי צרי#, ֹלא אחר  כּ הן ◌ֵֹ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָלמדנוּ ,
ה0לם הכּ הן זה צרי# ֹלא ׁש לם, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש אינוֹ 
לוי  אבל  ׁש לם. ׁש ֹּלא פגוּ ם ידי על  ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְלהּפ גם
ולעבד  לדּ וּ כן לעלוֹ ת וראוּ י  ׁש לם ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶׁש הוּ א
נקרא והרי ׁש לם, הוּ א הרי מוֹ עד, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶֹ◌ְבּ אהל
אמר הלויּ ם. את וקדּ ׁש ּת  ׁש כּ ת וּ ב ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָקדוֹ ׁש ,
ׁש כּ תוּ ב  טהוֹ ר, נקרא אף  תנחוּ ם, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י
כּ הן  להוֹ סיף  צרי # כּ # וּ מ0וּ ם אתם. ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוטהר ּת 
ׁש ּפ וֹ ר שׂ  כּ הן למדנוּ , קד0תוֹ . על  ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌3◌ְקד0ה
בּ זוֹ , זוֹ  יתחבּ ר וּ  ֹלא ׁש האצבּ עוֹ ת צרי # ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָידיו,
אחד  כּ ל קדוֹ ׁש ים כתרים ׁש יּ תבּ רכוּ  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְכּ די 
ׁש 0ם מ 0וּ ם לוֹ , ׁש ראוּ י כּ מוֹ  לבדּ וֹ  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְואחד
ר ׁש וּ מ וֹ ת בּ אוֹ תיּ וֹ ת להתּפ רׁש  צרי # ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

יתכּ וּ ן וֹלא בּ זה, זה לערב (ולהתכון)ׁש ֹּלא  ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
דּ ברים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם 

ה וּ אאמר  בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  רוֹ צה יצחק, רבּ י  ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ׁש יּ תבּ רכוּ  כּ די עלי וֹ נים ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ תבּ רכוּ 
קדוֹ ׁש ים ׁש הם עלי וֹ נים ויתבּ רכוּ  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַתח ּת וֹ נים,
ׁש הם הּת חּת וֹ נים, ידי על עליוֹ נה ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ִבּ קד0ה
קדוֹ ׁש ים ׁש הם עליוֹ נה, בּ קד0ה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ְקדוֹ ׁש ים

ׁש כּ תוּ ב  ׁש לּ מ ּט ה, קד וֹ ׁש ים קמה)מכּ ל (תהלים ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יברכ וּ כה  כּ ל וחסידי ! יה וּ דה, רבּ י  אמר . ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

וּ מהי  מבר #, וּ למי  זה, סוֹ ד  י וֹ דע ׁש ֹּלא ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹכּ הן
והינוּ  בּ רכה , בּ רכתוֹ  אין - ׁש ּמ בר# ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכה

0כּ תוּ ב ב )מה י ׁש מר וּ (מלאכי כהן שׂ פתי  כּ י  ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌
דּ עת זּ ה מה מּפ יה וּ . יבקׁש וּ  ותוֹ רה ?דעת ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

עליוֹ נים מּפ יהוּ , יבק ׁש וּ  ותוֹ רה סתם. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַדּ עת
מּפ יהוּ  יבקׁש וּ  וּ מה מּפ יהוּ . ּת וֹ רה.יבקׁש וּ  ? ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌

ׁש לּ מעלה תוֹ רה אחוּ זה אי # סתם . ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָּת וֹ רה
סתם ּת וֹ רה ּת וֹ רהׁש נּ קראת ׁש לּ מדנ וּ , ? ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

כּ תרים בּ א וֹ תם ּפ ה ׁש בּ על ותוֹ רה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ כתב 
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ידבּ רוּ : הדיבוּ גבוּ רת% וּ כבוֹ ד גּ בוּ רתיו האדם לבני רלהוֹ דיע §¨§§©¥§¦©¦§¥¨¨¨§Ÿ¨§£©

דּ וֹ ריגמלכוּ תוֹ : בּ כל וּ ממׁש לּת % עלמים כּ ל מלכוּ ת מלכוּ ת% ©§©§§©§¨Ÿ¨¦¤§¤§§§¨

יהו�ידודוֹ ר: הכּ פוּ פים:�סוֹ מ� לכל וזוֹ קף הנּ פלים לכל ¨¥§Ÿ̈§¨©Ÿ§¦§¥§¨©§¦

בּ עּת וֹ :טו אכלם את להם נוֹ תן ואּת ה ישׂ בּ רוּ  אלי% כל ¦§¨§¨¤¤¨¥¨©§¥©§¤¥Ÿ¥¥עיני

הּט עם מה כּ #. ׁש נּ קראוּ  מלא#עלי וֹ נים כּ י ? ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌
לכוּ ן  ה כּ הן ׁש צּ רי# ולמדנוּ  הוּ א. צבאוֹ ת ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְה'
ה 0ם את ליחד  ׁש לּ מעלה דּ ברים ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ אוֹ תם

ׁש צּ רי#. כּ פי ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁשמֹו להשי"ת מברכים ולילה לילה ְְְְְְְִִֶַַַָָָָּבכל 

ידּב רוּ ּכ ב וֹ ד וּ גבוּ רת  יאמר וּ  מלכוּ ת  ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

יא) בראשית:(קמה, פ' חדש (דף[זוהר

בּ כל ]יט.) ל # אין יעקב, בּ ר  חיּ יא רבּ י ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
עלוּ  ואוֹ מר: יוֹ צא הכּ ר וֹ ז ׁש אין ולילה ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַלילה

ליוֹ צרכם וּ ברכוּ  בּ אוּ  ׁש כּ תוּ ב חסידים, זהוּ  ! ֲ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
קמה) יברכ וּ כה (תהלים כּ בוֹ ד וחסידי7 . ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

יד בּ ר וּ  וּ גב וּ רת! יאמר וּ  ול ּמ המלכוּ ת! .? ַ◌ְ◌ְ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌
וגוֹ '. גּ בוּ ר וֹ תיו האדם לבני  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְלהוֹ דיע

והּטעם יֹום ּבכל לדוד ּתה ּלה אמירת  ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָׁשבח 
ּפעמים ְִָֹלג'

ּב עּת וֹ ואּת ה אכלם  את להם (קמה,נוֹ תן  ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

פנחס:טו ) פ' במדבר רכ"ו.)[זוהר ](דף 

ׁש אוֹ מר מי כּ ל  ׁש נינ וּ , אלעזר, ר בּ י  ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר
בּ ן  הוּ א ּפ עמים, ׁש ֹלׁש  י וֹ ם בּ כל לדוד ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְּת הלּ ה
אם הּט עם. נתבּ אר והרי הבּ א. ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
- העוֹ למוֹ ת כּ ל ׁש ל וּ מזוֹ ן ּפ רנסה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל
ׁש כּ תוּ ב  וּ בערב, בּ בּ קר יוֹ ם, בּ כל  הם ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַּפ עמים

טז) וגוֹ '.(שמות בּ שׂ ר  בּ ערב לכם ה' ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְבּ תת
יוֹ ם בּ כל ּפ עמים ׁש ֹלׁש  ׁש ניםלּמ ה אלּ א ? ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ואחד  העוֹ לם, כּ ל וׁש ל  אדם בּ ני ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִלמזוֹ ן
חז  ּפ תוּ חוֹ ת.לתת ׁש יּ דיו מק וֹ ם לאוֹ תוֹ  ק ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌

וכלּ ם מזּ ה, זה  מׁש נּ ים אלּ וּ  מזוֹ נוֹ ת ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ִ◌3◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ׁש ני 
כּ אן: כּ תוּ בים מזוֹ נ וֹ ת קמה)ׁש ֹלׁש ה (תהלים ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌

מזוֹ ן  זה - בּ ע ּת וֹ  אכלם את להם נוֹ תן ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
אחד . הרי  בּ עּת וֹ . רב  אכל ׁש נּ וֹ תן ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָהעׁש ירים,
זה רצוֹ ן, חי לכל  וּ משׂ בּ יע ׁש כּ תוּ ב - ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְׁש נים
וֹלא מרצוֹ ן שׂ בעים ׁש הם העניּ ים, ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְמזוֹ ן
את ּפ וֹ תח  ׁש כּ תוּ ב - ׁש ֹלׁש ה רב . אכל  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ִמּת וֹ #
ידיו  וּ בפתיחת מקוֹ ם, לאוֹ תוֹ  חזק זהוּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ֶ◌ָיד#,

לכּ ל . ושׂ בע רצוֹ ן ֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵיוֹ צא

ּפ עמיםע וֹ ד אלּ א ׁש אינוֹ  למדנוּ , ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ #
י וֹ ם, בּ כל וּ פרנסה מזוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִבּ ׁש ביל
ֹלא יוֹ תר, אמר  ואם האדם. על חיּ וּ ב ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶׁש אלּ וּ 
ּת וֹ # ׁש בח  בּ ׁש ביל  אלּ א הוּ א, חוֹ בה ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִבּ גלל

הּמ ל#. דּ וד זמיר וֹ ת ׁש ל ידיוּת ׁש בּ חוֹ ת (שיוצא ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
אין זה ועל מרצון, ושבעים ומברך הוא ברוך הקדוש של

הוא ברוך לקדוש הוא ושבח ביום, פעמים אלא הוא חיוב 

המלך ) דוד  של זמירות  לו הּט עםלתת מ0וּ םמה ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לאחר רק ל ׁש אל, ראוּ י  ֹלא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּפ רנסה
יאכל  הּמ ל# ר בּ וֹ נוֹ . וּ פרנסת  ◌ַֹ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּת פלּ ה

עבדיו. יאכל וּ  כּ # ואחר  ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְֹ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַבּ ּת חלּ ה,

ׁשמע  קריאת  ְְְִִַַמתיק ּות

ה)ׁש כּ תוּ ב ,זהוּ  השירים לגנּ י (שיר  בּ אתי  ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌
כ לּ ה עם[וגו ']אחתי יערי  אכלּת י ֲ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

כּ # אחר  חלבי, עם ייני  ׁש תיתי ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִדּ בׁש י 
ּת פלּ ת ז וֹ  - יערי אכל ּת י רעים. ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִאכלוּ 
ׁש מע  קריאת זוֹ  - דּ בׁש י  עם .מיּ ׁש ב. ִ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌

יער א וֹ תוֹ  מיּ ׁש ב , ּת פלּ ת  זוֹ  - יערי ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָאכלּת י
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אוֹ ר  יוֹ צר וחיּ וֹ ת(משרתים)לבנ וֹ ן, והאוֹ פנּ ים ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
קדושים)הּק דׁש  יער(כלם נקראים אלּ ה כּ ל  , ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌

קריאת זוֹ  - דּ ב ׁש י עם ׁש בּ וֹ . ונצּ בים ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵעצים
צוּ פים בּ כּמ ה הכּ ל , מתיקוּ ת ׁש היא ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְׁש מע,
מעמד , ּת פלּ ת זוֹ  - ייני ׁש תיתי  ◌ֶֹ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְוּ מתוּ קים.

וזה(משיכה)מהּט וּ ב המ ׁש ּמ ר, עליוֹ ן יין ׁש ל ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ֶ◌
אלּ ה - חלבי עם  ראׁש וֹ נ וֹ ת. בּ רכ וֹ ת ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ ׁש ֹלׁש 
וּ כל וּ לים אחרוֹ נוֹ ת, בּ רכ וֹ ת ׁש ֹלׁש  ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָאוֹ תן
לאחר הּמ ל#. מאכל כּ אן עד  באלּ וּ . ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵאלּ וּ 
ׁש תוּ  למעלה, רעים אכלוּ  - הּמ ל # ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אכל
ׁש ל  חיּ וּ ב אין ולכן למּט ה. דוֹ דים ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוׁש כרוּ 
מנחה בּ תפ לּ ת הּת פלּ ה. לאחר אלּ א ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָמזוֹ ן

הּט עם(בערב ) מה הּת פלּ ה. מ0וּ םלפני  ? ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
בּ עוֹ ד  בּ עוֹ לם, ק ׁש ה דין נמצא ׁש ֹּלא ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש עד
לדוד  ּת הלּ ה יאמר  מאירוֹ ת, הּמ ל# ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש ּפ ני 

ׁש לּ א הּמ זוֹ ן. ׁש ל  זה ׁש הדּ ין בּ סדּ וּ ר חר  ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌
ה 0עה. אינּה  זוֹ  העוֹ לם, על ותלוּ י  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָׁש ר וּ י

וּ נׁש ק וֹ . ּפ נחס  רבּ י  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָבּ א

ּכנגּדם – וׁשב "ק הּׁשב ּוע ּימי  ׁשׁשת ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֻּכדגמת
ּוׁשביעי צ ּדיקים ׁשּׁשה ְִִִִִֵַָיׁש

ישׂ ּב רוּ עיני  אלי  טו )וגוֹ 'כל [זוהר:(קמה, ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

וישב  פ' תורה )חדש סתרי ל"ו: ֹבּ א](דף 
את הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  כּ ׁש בּ רא  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְוּ ראה,
ׁש ׁש ת על ו ׁש תל אוֹ תוֹ  העמיד  ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
וה0ביעי  הלּ לוּ , העליוֹ נים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים
ׁש נּ קרא ה0ביעי ׁש ל  ׁש בּ ׁש בילוֹ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש עליהם,
ועליו  ותחּת וֹ נים, עלי וֹ נים נזּ וֹ נים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יק
וה0ר ׁש  היס וֹ ד והוּ א נסמכים, וּ בוֹ  ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְעוֹ מדים,

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  קמה)ׁש לּ הם. כל(תהלים עיני ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֹ
י שׂ בּ ר וּ  י שׂ בּ רוּ ,אלי! אלי # כל עיני וגוֹ '. ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

מהּמ ח ׁש 0וֹ פע עלי וֹ ן מׁש חה ׁש מן ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְלאוֹ תוֹ 
ואז, הזּ ה. לכּ "ל ה נּ סּת רים כּ ל ׁש ל ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהנּ סּת ר 

ׁש הכּ ל  בּ עּת וֹ . אכלם את להם  נוֹ תן  ֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְואּת ה
כּ נסת ׁש היא הכּ לּ ה, אל  כּ ׁש ּמ תעוֹ רר ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה,

הע וֹ לם, על  לרחם הוּ א ואז וכלי שׂ ראל. ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
וׁש עׁש וּ ע  בּ שׂ מחה מההעוֹ למוֹ ת ואז . ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

רצוֹ ן כּ תוּ ב  וזה וגוֹ '. יד # את ּפ וֹ תח ? ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌
לכּ ל  הנּ סּת ר הּמ ח מן ׁש יּ וֹ רד  ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָהרצוֹ נוֹ ת,
כּ ל  מתבּ רכת, הזּ וֹ  ׁש הכּ ל  וכיון ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַהזּ את,

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  התבּ רכוּ . ה'העוֹ למוֹ ת צ דּ יק ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
יראיו  רצוֹ ן  וגוֹ ', ה' קרוֹ ב  וגוֹ '.וגוֹ ', יעשׂ ה ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌

בּ סוֹ ד  העלי וֹ ן בּ עוֹ לם זה את ׁש בּ רא ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְוּ כמוֹ 
הּת ח ּת וֹ ן  בּ ע וֹ לם בּ רא כּ # הּק דוֹ ׁש , ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְׁש מוֹ 
כּ כּ תוּ ב  ׁש ביעי, ואחד  אמת, צ דּ יקי ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִׁש 0ה

ז) האֹלהים.(קהלת עשׂ ה זה לעּמ ת זה את ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌3◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַגּ ם

כּ ל ,וּ כׁש גּ רמוּ  אוֹ תוֹ  את ודחוּ  החטאים ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֹ
מּמ ק וֹ מוֹ , צדּ יק, ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא

ב )כּ כּ תוּ ב אמר(עמוס צדּ יק, בּ כּ סף מכרם על ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌
ׁש יּ היה גזרּת י אני הוּ א: בּ רוּ # ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
העלי וֹ ן, הע וֹ לם כּ מוֹ  הּת חּת וֹ ן ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָהעוֹ לם
ויהיוּ  הארץ , על  ׁש לּ יט הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְויהיה

זהוּ כּ  ידוֹ . על  מתבּ רכים  העוֹ לם בּ ני  ל ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
מט )ׁש כּ ת וּ ב ׁש הרי (בראשית  יוֹ סף, ּפ רת בּ ן ֶ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌

אלּ א ּפ רוֹ ת, ׁש יּ עשׂ ה הגּ וּ ף איברי בּ כל ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵאין
עלי  ּפ רת וּ בן הזּ ה. עוֹ לם יסוֹ ד הצּ דּ יק ◌ֵ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַרק 

אוֹ מר זּ ה מה הזּ וֹ עין, ׁש העין כּ מוֹ  אלּ א ? ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌
להתקיּ ם הגּ לגּ ל יכוֹ ל  ׁש אין הגּ לגּ ל, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִקיּ וּ ם
כּ עין  הוּ א יוֹ סף כּ # ׁש לּ וֹ , העין בּ בת  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א
מיּ מין  אוֹ תוֹ , ׁש ּס וֹ בבים ה00ה  אוֹ תם ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלכל 
מקיּ ם והוּ א ׁש ֹלׁש ה, וּ מ7מאל  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
העוֹ לם ׁש הרי העוֹ לם, לכל הוּ א וכ # ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָאוֹ תם,
וה0ביעי  ה00ה, א וֹ תם  על אלּ א ע וֹ מד  ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵֹלא
לצּ דּ יק  הוּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  וקרא ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש ּמ עליהם .
כּ ל  בּ וֹ  והנּ יח בּ וֹ , ונח ה0בּ ת, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְבּ סוֹ ד 
זהוּ  היּ מים. ׁש אר  כּ ל  את לבר # ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכ וֹ ת

IIתהלים IIזוהר 



תה�ים קמהזוהר מזמור | לחודש ל | חמישי ספר 738

כ )ׁש כּ תוּ ב כּ ן (שמות על  ה0ביעי  בּ יּ וֹ ם ויּ נח ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌
ה0בּ ת י וֹ ם את ה' ה-בּ ת?בּ ר # יוֹ ם זה מי . ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌

הצּ דּ יק. זה אוֹ מר, הּק דוֹ ׁש הוה להם  אמר ֱ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הזּ וֹ  ה0בּ ת את חלּ לּת ם אּת ם הוּ א: ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָבּ רוּ #
ׁש אר כּ ל על מל# ׁש יּ היה גזרּת י ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶׁש אני
- עבדים עבד אוֹ תוֹ  עשׂ יתם  ואּת ם ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים,

ק ׁש ה. עבוֹ דה אוֹ תּה  ּת ס בּ לוּ  אּת ם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַאף

צדיק,בא  אותו ישב שנים כמה  וראה
ושתים עשרים אביו את ראה  שלא
עשרים במצרים ישבו הם הרי  שנה,
עשרת מאותם שבט לכל שנה, ושתים
היו  החשבון לפי  אותו, שמכרו השבטים
מהם תוריד  לכלם , שנה ועשרים מאתים
שלמעלה דין  בית להם שנכו שנים עשר
שם שמתו קדושים שבטים עשרה  בשביל
זהו  ועשר , מאתים נשארו במצרים,

מב )שכתוב להם(בראשית אמר  שמה. ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָרד"ו
ונכּ וּ  לגּ לוּ ת, רד וּ  מכּ ם, בּ בּק ׁש ה ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב,
בּ רעב, הע וֹ לם יחרב וֹלא החטאים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָאוֹ תם
הּק דוֹ ׁש  אתכם ׁש יּ זוּ ן מי בּ כם אין ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
הצּ דּ יק  אוֹ תוֹ  ידי  על  ּפ רט הוּ א, ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָבּ רוּ #

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  קמה)ׁש ּמ כרּת ם. ּפ וֹ תח(תהלים  ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌
מי  ידי על רצ וֹ ן. חי  לכל וּ משׂ בּ יע  יד# ?את ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌

- הזּ ה הכּ ל מי וּ פר ׁש  חזר  "כּ ל". ידי  ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָֹ◌ֵ◌ְ◌ַעל
וגוֹ '. ה' צ דּ יק ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַצדּ יק.

היתהוּ כמ וֹ  הזּ ה, הצּ דּ יק  ידי  על למ ּט ה, זה ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
ׁש נוֹ ת ׁש בע בּ אוֹ תן הצּ לה לעוֹ לם ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָל וֹ 
הדּ רג וֹ ת מ 0בע בּ רכוֹ ת ׁש ּמ נעוּ  ועל ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָרעב.
ׁש ל  אחרוֹ ת דרגוֹ ת התע וֹ ררוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נוֹ ת,
ׁש יּ רד  כּ יון בּ חטאיהם. עליהם האחר  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַהצּ ד
אוֹ תם וכל הוּ א למצרים, ה0לם  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ֲ◌ַיעקב
כּ מ וֹ  הּת חּת וֹ ן העוֹ לם וראוּ  ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַה0בטים,

נזּ וֹ ן העוֹ ל  הצּ דּ יק אוֹ תוֹ  ידי ׁש על העלי וֹ ן, ם ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  מב )הע וֹ לם, ה וּ א(בראשית ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
- ה ּמ ׁש בּ יר הוּ א הארץ . עם לכל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַהּמ ׁש בּ יר

מׁש בּ יר זּ ה בּ ראׁש וֹ נהמה הוּ א מוֹ ׁש # אלּ א ? ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌
אלי# כל עיני  כּ כּ תוּ ב העליוֹ ן , העוֹ לם ◌ֶ◌ֵֹ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִמן
הּת חּת וֹ ן. לעוֹ לם מׁש בּ יר כּ # ואחר ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְישׂ בּ ר וּ ,

כּ ל  נקרא ׁש יּ וֹ סף  לנוּ  ׁש כּ תוּ בוּ מנּ ין (מלכים? ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶֹ◌ָ◌
ה) יוֹ סף,א זה כּ ל כּ ל ולמדנוּ , ודרדּ ע. ◌ֵ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ְוכלכּ ל 

וכתוּ ב ויכלכּ ל , מט )ׁש כּ תוּ ב מ 0ם(בראשית ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌
י שׂ ראל . אבן  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹרעה 

כּ ל וּ כׁש ראה  וראה זה, כּ ל ה0לם יעקב ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַֹ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
עליוֹ נוֹ ת ׁש נים ׁש בע  ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָאוֹ תן
החטא על בּ עוֹ לם רעב  ׁש יּ היה ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הסכּ ימוּ 
הּק דוֹ ׁש  הצּ דּ יק את ׁש ּמ כרוּ  בניו, ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש גּ רמוּ 
התּפ לּ ל  אז  מּמ קוֹ מוֹ , וּ להוֹ ציאוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַהזּ ה
חמ ׁש  מהם והסיר הוּ א, בּ רוּ # ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלּק ד וֹ ׁש 

ׁש נים חמׁש  ה ּט עם מה בּ אׁש נים. אלּ א ? ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֹ
ימים בּ אוֹ תם ה וּ א , כּ # הדּ בר  סוֹ ד ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְוּ ראה,
ה וּ א ׁש כּ # בּ חמי ׁש י, אוֹ חז הוּ א ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶעלי וֹ נים
הׁש נים בּ אוֹ תם אבל למעלה. ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִמּמ ּט ה
היה ֹלא אבוֹ תיו, בּ הם ׁש אוֹ חזים ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש עליו,
בּ ּט ל  בהם חלקוֹ  ועד דּ בר, לב ּט ל  רׁש וּ ת ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְלוֹ 
עשׂ ה הצּ דּ יק יוֹ סף וגם יוֹ תר. וֹלא  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהגּ זרה,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  מז)כּ #. אחיו (בראשית וּ מקצה ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
פרעה. לפני  ויּ צּ יגם אנׁש ים חמ0ה ֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָלקח

אלּ וּ  זהוּ מי  להם. שׂ וֹ נא ׁש ֹּלא הם חמ0ה ? ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
וגוֹ '. בּ להה בּ ני את  נער והוּ א ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
בּ פרצה לעמד הזּ כּ אים אּת ם כּ דאי ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאמר,
מי  פרעה, לפני  אחיכם. ׁש ּפ רצוּ  ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶזוֹ 

לה ּפ רע הּפ רעה ׁש עוֹ מד העליוֹ ן הדּ ין זה ? ַ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌
היּ מים אוֹ תם וּ כׁש נּ ׁש למוּ  העוֹ לם. ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵמחטאי 
הּק דוֹ ׁש  אזי  בּ גּ ל וּ ת, ל ׁש בת עליהם  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ גזר
עליהם, רבּ ים בּ רחמים התעוֹ רר הוּ א ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #
והוֹ ציא בהם, ׁש הׁש ּת עבּ ד וּ  אוֹ תם על  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְוּ בדין
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מ0ם. ◌ָ◌ִ◌ָאוֹ תם 

הדּ ין ּכ יון  מ דּ ת עמדה למרה, ׁש הגּ יעוּ  ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ואמרה: הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
כּ תוּ ב  והרי הגּ ל וּ ת, מן ישׂ ראל יצאוּ  ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְואי#
לפני  ׁש נה אלּפ ים נס ּת רת ׁש היתה ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 

ע  ׁש בעה ּפ י  אחד ׁש על העוֹ לם , ל ׁש נּ ברא ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
אוֹ תּה  מ0וּ ם לסבּ ל, להם יׁש  ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶחטאם
בּ אוֹ תוֹ  וחטאוּ  ׁש ּפ רצוּ  הגּ ד וֹ לה ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּפ רצה
הוּ א: בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  לּה  אמר  קד וֹ ׁש . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַצדּ יק

הדּ ין  הוּ א לי!כּ # יׁש  הּק דוֹ ׁש ה בּ ּת וֹ רה אבל  ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
ׁש וֹ מרים  וּ כ ׁש הם ׁש מּה , וׁש בּ ת  טוֹ בה ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַמּת נה 
לסגּ ר מק וֹ ם בּ אוֹ תוֹ  ע וֹ מדת  היא ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָאוֹ תּה ,
הצּ דּ יק  ׁש אוֹ תוֹ  ׁש ּפ רצוּ , הּפ רצה ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָאוֹ תּה 
על לכ ּפ ר  הוּ א וּ כדאי בּ ּה , אחוּ ז ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַה-ביעי

החטא  .אוֹ תוֹ  ַ◌ֵ◌ְ◌

טו)ׁש כּ ת וּ בזהוּ  מי (שמות ה'. אל ויּ צעק ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌
וצרחהויּ צעק  ׁש עמדה הדּ ין מ דּ ת זוֹ  ? ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

זהוּ  הּת וֹ רה. זוֹ  - עץ ה ' ו יּ וֹ רהוּ  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְלפניו.
ג )ׁש כּ תוּ ב ל ּמ חזיקים(משלי  היא חיּ ים עץ  ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

הּמ ים הם מי - הּמ ים אל ויּ ׁש ל# ?בּ ּה . ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌
ואז  מהם, לה ּפ רע ׁש ּק מ וּ  ה זּ דוֹ נים ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים
ראוּ  ׁש הרי  ודּ אי, ׁש נּ מּת קוּ  הּמ ים, ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַויּ מּת קוּ 
וּ מנּ ין  החטא . לאוֹ תוֹ  הגּ דוֹ לה הרפוּ אה ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאת

נצטוּ וּ  ׁש בּ מרה ׁש כּ תוּ ב לנוּ  ה)? ׁש מוֹ ר(דברים  ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ה' צוּ # כּ א ׁש ר  לקדּ ׁש וֹ  ה0בּ ת יוֹ ם ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶאת
בּ מרה. - צוּ # כּ א ׁש ר  מר, ואמר  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱאֹלהי#.
אּת ם אם הוּ א: בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  להם ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָאמר
אין  הזּ ה, העליוֹ ן ה 0ביעי  את ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים
זהוּ  עליכם. לקטרג  הדּ ין  למדּ ת ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְר ׁש וּ ת 

טו)ׁש כּ תוּ ב  וּ מׁש ּפ ט.(שמות חק  ל וֹ  שׂ ם  ׁש ם  ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌
ׁש ּת רחם ׁש בּ ת היא יכ וֹ לה ׁש נינ וּ , כּ ן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְועל
מגּ ל וּ תנוּ , הוּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ויק בּ צנוּ  ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָעלינוּ 

ׁש בּ ת וֹ ת ׁש ּת י  ישׂ ראל ׁש מרוּ  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְואלמלא
כּ ׁש גּ רמ וּ  וּ ראה, בּ א נגאלים. מיּ ד ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְכּ הלכתן ,
כּ ראוּ י , נׁש מרה ֹלא  הזּ וֹ  וה0בּ ת ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַהחטאים,
הנּ ביא אוֹ תם ׁש הזהיר ׁש ּמ צאנוּ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  יז)העליוֹ ן, ה'(ירמיה אמר כּ ה ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌
בּ יוֹ ם מ7א ּת שׂ אוּ  ואל  בּ נפ ׁש וֹ תיכם  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִה0מר וּ 
זּ ה מה יר וּ ׁש לים. בּ ׁש ערי  והבאתם  ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַה0בּ ת

מ 7א ּת שׂ אוּ  להם:ואל אמר  אלּ א ? ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
אוֹ תוֹ  מ 7א  את  ּת שׂ א וּ  אל מכּ ם, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְבּ בּק ׁש ה 
אּת ם ואם עליכם. ה0בּ ת ׁש ל ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ַהחטא
קיּ וּ ם את ּת גרמוּ  אּת ם אוֹ תוֹ , ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְׁש וֹ מרים
ׁש בּ ת ׁש אוֹ תוֹ  והּת חּת וֹ נים, ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ נים
וׁש עׁש וּ ע וֹ , מדוֹ רוֹ  כּ נגדּ וֹ , ׁש חּט אתם ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן
העלי וֹ נה, יר וּ ׁש לים בּ ׁש ערי אלּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵאינוֹ 
הכּ לוּ לה הכּ לּ ה והיא צדק, ׁש ערי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראים

הכּ ל . ֹ◌ַ◌ִמן

על ויֹום י ֹום  ּבכל ית ּבר ְך מהּׁשם  ְְְְִֵֵֵַַַַָָלבּקׁש
ְמזֹונֹו

וּ משׂ ּב יעּפ וֹ תח יד 2 רצוֹ ןאת חי (קמה,לכל ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

המן:טז) פ ' שמות ס"ב.)[זוהר  ◌ִ◌ְ◌ִהנני ](דף
י וֹ סי  ר בּ י  ה0מים. מן לחם לכם ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַממטיר 

קמה)ּפ תח, וּ משׂ בּ יע (תהלים יד! את ּפ וֹ תח ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌
רצוֹ ן . חי למעלהלכל כּ תוּ ב כל מה עיני ? ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֹ

מצּפ ים העוֹ לם בּ ני אוֹ תם  כּ ל י שׂ בּ רוּ . ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵאלי#
ולכן  בּ ר וּ #-הוּ א, לּק ד וֹ ׁש - עינים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְוזוֹ קפים

מבקׁש ים(אבל ) האמוּ נה בּ ני  אוֹ תם ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָכּ ל 
לבקש ) את(צריכים  לׁש אל  ויוֹ ם י וֹ ם ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל

וּ להתּפ לּ ל  ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  מן ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְמזוֹ נם
עליו. ׁש כּ לּת פלּ וֹ תיהם מ-וּ ם הּט עם? מה ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

על הוּ א בּ רוּ ! ל ּק דוֹ ׁש  ּת פ לּ תוֹ  ׁש ּמ תּפ לּ ל  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִמי 
א וֹ תוֹ  יד וֹ  על היּ וֹ ם כּ ל ׁש יּ תבּ ר ! גּ וֹ רם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְמזוֹ נוֹ ,

IIתהלים IIזוהר 
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בּ וֹ  כּ לּ ם ׁש ּמ זוֹ ן הדבר.האילן סח)[וטעם  (תהלים ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌.◌ָ◌
יום] יום  ה ' עּמ וֹ ,ברוך ׁש נּ מצא גּ ב  על ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְואף

ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  לפני  לבּק ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָצרי#
כּ די  יוֹ ם , בּ כל  ה ּמ זוֹ ן  על ּת פלּ ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתּפ לּ ל 
ויוֹ ם י וֹ ם כּ ל בּ רכוֹ ת ידוֹ  על ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש יּ ּמ צאוּ 

וזהוּ  סח)למעלה, ועל (שם  יוֹ ם. יוֹ ם ה' בּ רוּ # ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ליוֹ ם מיּ וֹ ם מזוֹ ן לב0ל לאדם צרי# ֹלא  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶזה
זהוּ  אחר. ליוֹ ם י וֹ ם לע כּ ב ׁש ֹּלא ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַאחר,
בּ י וֹ מוֹ . יוֹ ם דּ בר ולקט וּ  העם ויצא ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
לׁש בּ ת, ׁש בּ ת מערב חוּ ץ דּ וקא, בּ י וֹ מוֹ  ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְיוֹ ם
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  נמצא ואז ׁש בּ ארנוּ . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
את ּפ וֹ תח כּ תוּ ב ואז יוֹ ם, בּ כל בּ רכ וֹ ת ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָמלא

רצוֹ ן  זה מה וגוֹ '. ׁש נּ מצאיד# רצוֹ ן א וֹ ת וֹ  ? ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רצוֹ ן  מּמ נּ וּ  ויוֹ צא  הּק דוֹ ׁש , ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵמהע ּת יק
מזוֹ נוֹ ת ׁש 0וֹ אל וּ מי לכּ ל. מז וֹ ן ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִֹ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְלהמציא
בּ סוֹ ד  נאמן, בּ ן נקרא ההוּ א ויוֹ ם, י וֹ ם ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 

למעלה. בּ רכוֹ ת נמצאים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ ׁש בילוֹ 

– ׂשבע אינֹו אפיל ּו רצ ֹונֹו ּכפי על  ְְְֲִִֵֵֵַַָָלבר ְך
רצֹון  חי  לכל ְְִֵַַָָּומׂשּביע

רצוֹ ןּפ וֹ תח חי לכל וּ מ שׂ ּב יע יד2 (קמה,את ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

תרומה :טז) פ' שמות ע"ב)[זוהר קנ"ג ](דף

ואמר, חיּ יא רבּ י ח)ּפ תח ואכל ּת (דברים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עד  וכי  וגוֹ '. א ֹלהי# ה' את וּ ברכּת  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְושׂ בעּת 
כרסוֹ  ותתמ לּ א לשׂ בעה אדם אוֹ כל ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש ֹּלא

ה וּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  את יבר # כך )!?ֹלא (אם ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌
כּ # ואחר ושׂ בעּת , ואכלּת  נבאר ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַבּ ּמ ה

אלּ אוּ ברכ ּת  אדם יאכל ֹלא אפלּ וּ  אלּ א  ? ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  את וי שׂ ים עליו, וּ רצוֹ נ וֹ  ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַכּ זּ ית,

שׂ בעה, נקרא - מאכלוֹ  עּק ר ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ַהּמ אכל
קמה)ׁש כּ תוּ ב וּ משׂ בּ יע (תהלים  יד ! את ּפ וֹ תח ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌

רצוֹ ן  חי אכילה,לכל חי  לכל כתוּ ב ֹלא . ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌
אוֹ תוֹ  על ׁש 7ם רצוֹ ן אוֹ תוֹ  רצוֹ ן. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
לפני  ׁש אין ואפלּ וּ  שׂ בעה, נקרא ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַמאכל
יוֹ תר, וֹלא בּ כזּ ית מעט אוֹ תוֹ  אלּ א ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאדם
כּ # וּ מ0וּ ם עליו. שׂ ם ה7בע רצוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲהרי 
וֹלא רצוֹ ן, כּ תוּ ב רצוֹ ן . חי לכל  ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַוּ משׂ בּ יע 

ודּ אי  וּ ברכּת  זה ועל וּ מתחיּ באכילה. , ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
כּ די הוּ א בּ רוּ ! הּק ד וֹ ׁש  את לבר! ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

למעלה. שׂ מחה  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָלתת

ּבׂשמחה הּמזֹון ּברּכת ְְְְִִֵַַָָָּיברְך

רצ וֹ ן:ּפ וֹ תח חי לכל וּ משׂ ּב יע יד 2 את ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

טז) ח "ב :(קמה, ריח.)[זוהר זוהר(דף 

ואמרתורה] פתח יוסי ג )רבי ויאכל (רות 
על  שבירך וביארו לבו, וייטב וישת  בעז
מזונו  על שמברך  שמי  סוד הוא וזה מזונו,
כמו  לבו, הוא ואיזו לבו, אל מטיב זה

כז)שכתוב וכתוב(תהלים לבי , אמר (שםלך 

וגו'עג ) לבבי  שברכת קצוצור ובשביל 
הקב "ה  לפני חביבה שמברך המזון  מי כל  ,

אחר למקום ומשמח מטיב  שובע קצזעל

אחר שמקום שבת של  סעודות וסימנך 
וכאן  והשמחה, השביעה  מזאת נהנה
מן  ההוא מקום נהנה  היה חול בסעודת
וזהו  בעז, צדיק אותו של השביעה ברכת
שמזונותיו  לפי  הטעם, ומה לבו, וייטב
שהאדם וכיון הקב"ה, לפני קשה אדם של

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

דוד:קצו. שורש המלכות מדת פי'קצז.זו 
מחנות עם  הקדושה והשכינה המלכות  למדת 

לקמן: כמובא  לה אשר  המלאכים
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מעשׂ יו: בּ כל וחסיד דּ רכיו יהו�יחבּ כל אׁש ר�קרוֹ ב לכל קראיו לכל §¨§¨¨§¨¦§¨©£¨¨§Ÿ̈§¨Ÿ§¨§Ÿ£¤

עולה זו ברכה ומברך, ושותה אוכל
הברכה דברי מאותן נהנה ההוא ומקום
מהמזון  שנהנה נמצא השובע, מן העולים

ומלמעלה בין קצחמלמטה סוד וזהו
מקום נהנה אין שבחול  אחד סוד החברים,
העולים המזון ברכת  דברי  מן אלא ההוא
מתעטרים הברכה דברי וכל השובע, מן
ההוא ומקום בשמחה , שובע רוה  שהם
שנהנה אחר, סוד  הוא ובשבת מהם, נהנה
סעודת של  השמחה ומן ממש המזון מן
הנאתו  נמצאת ובכל שבת, של  מצוה

ומלמטה מלמעלה הסוד קצטכלולה וזהו
כט ) לך (דה"א נתנו  ומידך הכל  ממך  רכי

בשמחת הזאת הנאתו על מוסב ודאי

שנתבאר. כמו שבת, של מצוה סעודת

צריך מי  השובע מתוך להקב"ה שמברך
בשמחה, רצונו ולהשים לבו לכוון
שיברך  אלא בעצבות נמצא יהיה ולא
מחשבתו  וישים בשמחה, המזון  ברכת
למקום הנאה עכשיו נותן שהוא הזה בסוד 
וכמו  עין, ובטוב בשמחה ההוא אחר
ינתן  כך  עין  ובטוב בשמחה מברך שהוא

עין , ובטוב  בשמחה יהיה לו לא ולפיכך
ובדברי בשמחה אלא כלל בעצבות נמצא 
זו  ברכה  לתת  ורצונו לבו וישים תורה,

שנצרך: ההוא המקום בסוד

מרכבותועוד ארבע כאן , זה סוד
העולם צדדי בארבעה השולטות

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

המאכל ,קצח. גשמיות טעם מן  היינו מלמטה
ע"י  ומתברך שמקבל השפע מן  היינו ומלמעלה
דע בסה"כ, הרב וז"ל המקמ "ל כתב המזון , ברכת 
לחיצונים, הולך הרוב בחול  אוכל  שאדם  מה כל כי
הנפש  למזון הכרחי  שהוא מה אם כי רוחניות  ואין
לחיצונים כח מוסיף והמותר תפרד, שלא  כדי
אע"פ  רוחני הוא בשבת שאוכל מה וכל וליצה"ר,
ואלו  באיברים , נבלע  הכל  הצורך מן  יותר  שאוכל
אחר ימים  ג' ויו"ט בשבת כמו בחול שעושים 
בי , שנתת  מה  טול  לו ואומר  הכרס נבקע הקבורה
להנאת שיאכל  רוצה שהקב"ה האדם יחשוב ואל 
טו"ר נתערב אדה"ר  בחטא כי  לתקן, אלא  גופו
הוא והעירוב וצומח, דומם  אפילו ונתקלקל
כמש "כ  בדומם אפילו נתערבו קדושה שניצוצות
בעולמו  השי"ת  סדר ולכן  בעבורך , האדמה ארורה 
חיים הבעלי יתקיימו  והצומח  הדומם  שמן
ועי"ז הרוחניות  בו ישאר הב "ח יאכל  וכשהאדם
להקדושה  חוזרים אדה"ר בזמן  שנאבדו  הניצוצות

בכח  ומצות ותפלה  בתורה עוסק שהאדם  ע"י 
מרויח  באכילה ולכן המאכל, מן שקבל הרוחניות
שמברך הברכות  ע"י בנשמתו כח ומוסיף האדם
חלק  הנפש  לוקחת הברכות  ע"י כי הנהנין , ברכת 
אדם שאוכל מה כל  ולכן הנפש, מזון והוא הרוחני
חגיכם פרש המותר  נקרא נפשו מקיום  יותר  בחול
אוכל  צדיק כתוב  וע"ז לחיצונים, כח ומוסיף
הכל  ויו"ט בשבת  שאוכל ומה וגו', נפשו לשובע
שמאי  טעם היה  וזה באיברים, ונבלע רוחניות הוא
מוצא וכשהיה שבת לכבוד א ' ביום  לוקח שהיה
סובר שהיה לפי הראשון, אכל נאה יותר ב' ביום
קדושות עליו  חל  שבת לכבוד שלקחו  שכיון
באיברים : נבלע בחול אוכלו ואפילו שבת,

מלמטה קצט . נהנה ההוא מקום  שבשבת  פי'
מן  היינו ומלמעלה המאכל, רוחניות טעם  מן היינו 
תורה: ודברי  הברכות מן  וגם השמחה רוחניות 

הקדושותר. ניצוצות הן המאכל טעם הלא כי 
הכל: ממנו שבו
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באמת: ׁש יעם:יטיקראהוּ  ויוֹ  יׁש מע ׁש ועתם ואת יעשׂ ה יראיו ׁש וֹ מרכ רצוֹ ן ¦§¨ª¤¡¤§§¥¨©£¤§¤©§¨¨¦§©§¦¥¥

של  המזון ברכת מן ניזונין מחנותיהן עם
אתהראשובע  ברוך של  התיבות ובאותן

ומי  בהן, ונתעטרין ונתחזקין נהנין
שמחה של ברצון לברך  צריך שמברך

כתוב וע"ז עין, כב )ובטוב עין (משלי  טוב
יבורך  בסוף רבהוא להסתכל יש וכאן

שאם לדל, מלחמו  נתן כי שכתוב  המקרא
כך  יפורש תחלתו רגלא אין  זה מקרא הלא

תחלתו  סופו ואין עין רד סופו טוב אלא
טובה בעין ודאי  יברך  הוא שנתבאר  כמו
בשמחה, לברך חנם על זה ואין בשמחה,
נתן  השמחה ומזאת הברכה  מזאת שהרי 
להיות שנצרך המקום היינו לדל, מלחמו
לו  שאין המקום הוא הצדדים, מכל ניזון 
מכל  שנהנה המקום הוא כלום, מעצמו

הצדדים: מכל  ונכלל ענינים הצדדים
היודעים  לחכמים אלא נמסרו לא האלה

התורה. ודרכי עליונים סודות

ּדבר לעֹורר  ׁשּיֹודעים - קראיו לכל  ה ' ְְְְְִֵֶַָָָֹקרֹוב 
ּכרא ּוי ֱֶָָאמת

קראיו קר וֹ ב  לכל  יח)וגוֹ 'ה' [זוהר:(קמה , ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌

חקת  פ ' קפ "ג :)במדבר ◌ָ◌ִמכּ אן ](דף
ראה)למדנוּ  לעוֹ רר(בא ׁש רוֹ צה מי כּ ל , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

בּ ד בּ וּ ר בּ ין בּ מעשׂ ה בּ ין מעלה, ׁש ל  ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְדּ ברים
ֹלא דּ בּ וּ ר א וֹ ת וֹ  אוֹ  מעשׂ ה אוֹ תוֹ  אם -ִ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌
בּ ני  כּ ל  דּ בר . מעוֹ רר ֹלא כּ ראוּ י , ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַנעשׂ ה

דּ ברהעוֹ  הכּ נסת בּ בית  לעוֹ רר  הוֹ לכים לם ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌
ׁש יּ וֹ דעים אלּ וּ  מע ּט ים אבל  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש לּ מעלה ,
לכל  קרוֹ ב הוּ א בּ רוּ # והּק דוֹ ׁש  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְלעוֹ רר,
כּ ראוּ י . הדּ בר  וּ לע וֹ רר ל וֹ  לקרא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַהיּ וֹ דעים
אינוֹ  ה וּ א  לוֹ , לקרא  יוֹ דעים ֹלא אם  ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאבל

ׁש כּ תוּ ב קמה)קר וֹ ב , לכל(שם ה' קרוֹ ב ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ אמתקראיו  זּ ה מה  ׁש יּ וֹ דעיםוגוֹ '. ? ְֹ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

בּ כּ ל . וכן  כּ רא וּ י, אמת דּ בר  ֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְלעוֹ רר

חֹותמת ׁשל ּבחתימה - באמת ְֱֲִֶֶֶֶֶַָָֻקראה ּו
ֶֶַהּמל ְך

וגו 'קר וֹ ב  קראיו  לכל יח)ה' [זוהר:(קמה, ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌

קדישא  זוטא האדרא רצ"ז .)דברים ](דף

וי וֹ דע  לּמ ל # ׁש ּק וֹ רא מי ׁש ל  חלק וֹ  ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש רי 
וֹלא קוֹ רא הוּ א ואם ׁש צּ רי #. כּ מוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ִלקרא
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  מתרחק קוֹ רא, למי  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵיוֹ דע

ׁש כּ תוּ ב קמה)מּמ נּ וּ , לכל(תהלים ה' קרוֹ ב ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
למי קראיו  קראיו, לכל ה' קרוֹ ב וגוֹ '. ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌
יקראהוּ קר וֹ ב  אׁש ר לכל ואמר , חזר  ? ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌

ב ׁש קר לוֹ  ׁש יּ קרא  מי יׁש  וכי אמרבאמת. ? ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
י וֹ דע  וֹלא ׁש ּק וֹ רא מי  אוֹ תוֹ  כּ ן, אבּ א, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַר בּ י

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

ד'רא. גם נהנין המזון שבברכת  ברכות ד' מן פי '
השכינה: מהן שנהנית כמו היינו רב .המרכבות

יברך: אלא  יבורך א"ת  שנדרש  שאםרג.כמו פי '
יברך: אלא יבורך א "ת תדרוש הלארד.לא כי

טוב  שהוא שמי שלם , משפט הוא  הפסוק התחלת 
עינו  ואין בחלקו ושומח בשמחה שהוא  היינו עין

ולפי"ז יבורך, שהוא שכרו זה אחרים , בשל רעה
מלחמו  נתן כי טעם  הנתינת  עוד כאן  נצרך אין
שהוא שמי שפיר , יברך של הדרש לפי אבל לדל,
בשמחה, ברהמ"ז ומברך בחלקו שמח עין  טוב
היינו  לדל, מלחמו נתן שעי "ז כיון לברך, ראוי הוא

שמבאר : כמו הקדושה והשכינה המלכות מדת
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לנוּ  מנּ ין  קוֹ רא. אׁש רלמי  לכל ׁש כּ תוּ ב ? ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲֹ◌ֶ◌
באמת מהוּ  באמת. ׁש ל יקראה וּ  בּ חתימה ? ִ◌ְ◌ָ◌3◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

זהוּ  הכּ ל. ׁש למוּ ת ׁש הוּ א  הּמ ל#, ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶחוֹ תמת
ז)ׁש כּ תוּ ב חסד (מיכה ליעקב  אמת ּת ּת ן ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌

יקראהוּ  אׁש ר לכל כּ #, וּ מ0וּ ם ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלאברהם.
ׁש נּ כנס  מי  ׁש ל חלק וֹ  אׁש רי כּ תוּ ב. ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶבאמת
הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל דּ רכיו לדעת ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְויצא

כתוּ ב, זה ד )ועל כּ אוֹ ר(משלי צ דּ יקים וארח ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌
וכתוּ ב וגוֹ '. ס)נגּה  כּ לּ ם(ישעיה ועּמ # ַֹ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌3◌ָ◌

וגוֹ '. ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים

ּבעֹוד מעונֹותיו  ל ּטהר לאדם ל ֹו י ׁש ְֲִֵֵֵַָָָָָָּכּמה
לפניו ּפתּוחין הּתׁשּובה  ְְְְִֵַַָָָּדרכי

קראיו קרוֹ ב  לכל  יח)ה' פ ':(קמה, חדש [זוהר ָ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌

לך לא .)לך כּ י ](דף  אברם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש מע
אחיו יד )נׁש בּ ה ּפ תח,(בראשית ּת נחוּ ם רבּ י . ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌

חמק  וד וֹ די כוּ ', לדוֹ די  לפ ּת ח אני  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַקמּת י
בדבּ ר וֹ  יצאה נפׁש י  ה)עבר רבּ י (שיר  אמר . ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

לּט הר לאדם לוֹ  יׁש  כּ ּמ ה וּ ראה בּ א ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ַּת נחוּ ם,
ּפ תוּ חין  הּת ׁש וּ בה  דּ רכי  בּ עוֹ ד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵמעונוֹ תיו 

יּס תם בּ טרם ׁש נּ אמרלפניו, (ישעיההדּ ר#, ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
ׁש ה וּ אנה) עּת ים יׁש  וגוֹ '. בּ הּמ צאוֹ  ה' ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִדּ ר ׁש וּ 

אמר והאם רחוֹ ק . ׁש הוּ א עּת ים ויׁש  ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָקרוֹ ב,
כּ תוּ ב  והרי כּ #, ּת נח וּ ם  קמה)ר בּ י  (תהלים  ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

יקראהוּ  אׁש ר  לכל  קראיו לכל ה' ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָקרוֹ ב
ל וֹ ,באמת מסיּ ע הזּ ה הּפ סוּ ק אמר , ? ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌

באמת, יקראהוּ  אׁש ר לכל ׁש כּ תוּ ב ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִמּמ ׁש מע 
כּ תוּ ב  מה זה  כּ ל  יע שׂ ה.ועם יראיו רצ וֹ ן ? ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

וצוחמׁש ל אדם וּ בא י וֹ ׁש ב, ׁש היה למל # ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌
מה לכל  הּמ ל# הקׁש יב ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְלפניו.
והּמ ל# צוֹ וח, הוּ א לוֹ . הׁש יב וֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌0ֶאמר 
אמר וּ  האי ׁש . אוֹ תוֹ  הל # וׁש וֹ תק. ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמקׁש יב 
ֹלא ל ּמ ה  מוֹ רנוּ , הּמ ל#: לפני ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְמׁש ּמ ׁש יו

דּ בר הזּ ה  לעני  ׁש מעּת י ה ׁש בּת  להם: אמר ? ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ה וּ א אבל  לוֹ , והק ׁש בּת י 0אמר  מה ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָכּ ל
רצוֹ נוֹ , לע שׂ וֹ ת כדאי ואינ וֹ  לפני , ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָר ׁש ע 
ר בּ וֹ ת ּפ עמים ולחבריו לוֹ  אמר וּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁש הרי 
לפני  ויבאוּ  רעים, יהיה ׁש ֹּלא ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִמ0מי
כּ עת בי . הׁש גּ יחוּ  וֹלא טוֹ ב, עּמ הם ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְואעשׂ ה
- הוּ א בּ ר וּ # ה ּק דוֹ ׁש  כּ ; בּ הם. מׁש גּ יח ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵאיני 
יקראהוּ  אׁש ר  לכל  קראיו לכל ה' ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָקרוֹ ב
ׁש ה וּ א למי  אבל  להם, וׁש וֹ מע ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶבאמת,

כּ תוּ ב  לזה רצוֹ נוֹ , יראיו (שם)עוֹ שׂ ה רצ וֹ ן ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ויוֹ ׁש יעם. יׁש מע ׁש ועתם  ואת ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַיעשׂ ה 

ּבּדֹור צּדיקים ְִִִַַֹׁשלׁשים

וגו 'רצוֹ ן  יעשׂ ה יט)יראיו חדש:(קמה, [זוהר ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

וירא  יז)פ ' סי' השמטות  בראשית  לג . ](דף

יהיה היה יח)ואברהם יהיה(בראשית - ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
רבּ י  יצא אחד  יוֹ ם ׁש ֹלׁש ים. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטריּ א
ונסּת ּת ם ואפל, חׁש וּ # עוֹ לם וראה ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִׁש מעוֹ ן
ונראה בּ א בּ נוֹ , אלעזר  רבּ י לוֹ  אמר  ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאוֹ ר וֹ .
וּ מצאוּ  הלכוּ  הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ר וֹ צה  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָמה 
וּ מוֹ ציא גּ דוֹ ל, להר  ׁש דּ וֹ מה אחד  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַמלא#
ׁש מע וֹ ן, רבּ י ל וֹ  אמר  מ ּפ יו. אׁש  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַׁש להבוֹ ת

לעשׂ וֹ ת ר וֹ צה אּת ה  אני מה  ל וֹ : אמר  ? ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁש ֹּלא מ 0וּ ם הע וֹ לם את להחריב ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶר וֹ צה
אמר ׁש כּ # בּ דּ וֹ ר, צדּ יקים ׁש ֹלׁש ים ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְמצוּ יים
ואברהם אברהם, על הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הם. ׁש ֹלׁש ים בּ גימטריּ א יהיה יהיה, ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִֹ◌ָהיה

ל#אמ מּמ #, בּ בּק ׁש ה ׁש מע וֹ ן: ר בּ י  לוֹ  ר ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
לוֹ : ואמר  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ רלפני  ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַֹ◌

ההוּ א  הּמ לא! הל 7 בּ עוֹ לם. מצוּ י  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַי וֹ חאי
ר בּ וֹ ן  ל וֹ : אמר  הוּ א. בּ רוּ ! הּק דוֹ ׁש  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
בּ ר לי  -אמר מה לפני ! גּ ל וּ י  ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
ל! הוּ א: בּ ר וּ ! הּק ד וֹ ׁש  לוֹ  אמר ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַי וֹ חאי?

IIתהלים IIזוהר 
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יׁש מיד:�יהו� הרׁש עים כּ ל ואת אהביו כּ ל יהו�כאאת �ּת הלּ ת §Ÿ̈¤¨Ÿ£¨§¥¨¨§¨¦©§¦§¦©§Ÿ̈

ועד: לעוֹ לם קדׁש וֹ  ׁש ם בּ שׂ ר כּ ל ויבר� ּפ י ¤¨¨§§¨¥¨¨¨¥¨¦¦¤©§ידבּ ר

יוֹ חאי. בּ בר ּת ׁש גּ יח ואל העוֹ לם את  ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ַּת חריב

ה ּמ לא #.ּכ ׁש בּ א, את ׁש מעוֹ ן ר בּ י  ראה ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גּ וֹ זרני  תל#, ֹלא  אם לוֹ : ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָאמר
בּ ּמ קוֹ ם ותהיה  ל0מים, תכּ נס ׁש ֹּלא ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָעלי #
הּק דוֹ ׁש  לפני וּ כׁש ּת כּ נס  ועזאל. עזא ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל
ׁש ֹלׁש ים אין ואם לוֹ , אמר הוּ א, ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְֹ◌ֱ◌ָבּ רוּ #
ׁש הרי  ע שׂ רים, ׁש יּ היוּ  אז  בּ ע וֹ לם, ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַצדּ יקים
אין  ואם הע שׂ רים. בּ עבוּ ר אעשׂ ה ֹלא ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ָכּ תוּ ב
ֹלא כּ תוּ ב כּ # ואחר עשׂ רה, ׁש יּ הי וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶעשׂ רים,
- עשׂ רה אין אם העשׂ רה. בּ עבוּ ר ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַאׁש חית

כּ תוּ ב  ׁש כּ # וּ בני. אני ׁש הם ׁש נים, ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ הי וּ 
יט ) ואין (דברים דּ בר, יקוּ ם  עדים ׁש נים ּפ י ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַעל 

ׁש כּ תוּ ב  עוֹ לם, אלּ א לג )דּ בר ה'(תהלים  בּ דבר ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌
יׁש  הרי - ׁש נים אין ואם וכוּ '. נעשׂ וּ  ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים

ׁש כּ תוּ ב הוּ א, ואני  י)אחד, וצ דּ יק (משלי  ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌
מן  קוֹ ל יצא ׁש עה בּ א וֹ תּה  ע וֹ לם. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְיסוֹ ד 
ׁש מע וֹ ן, רבּ י חלק#, א ׁש רי  ואמר : ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
ואּת ה למעלה, גּ וֹ זר  הוּ א בּ ר וּ # ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶׁש הּק דוֹ ׁש 

כּ תוּ ב עלי# בּ ודּ אי  למּט ה. (תהליםמבּט ל  ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
יעשׂ ה קמה) יראיו .רצוֹ ן  ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקמו את נפׁש י הללי יהו�ב:�הללוּ יּה  בּ חיּ י�אהללה ©§¨©§¦©§¦¤§Ÿ̈£©§¨§Ÿ̈§©¨
לאֹלהי לוֹ ג בּ עוֹ די:'אזּמ רה ׁש אין אדם בּ בן בנדיבים ּת בטחוּ  אל £©§¨¥©§¦©¦§§¦§¦¦§¤¨¨¤¥

עׁש ּת נתיו:ד תׁש וּ עה: אבדוּ  ההוּ א בּ יּ וֹ ם לאדמתוֹ  יׁש ב רוּ חוֹ  ׁש אלהּת צא אׁש רי §¨¥¥¨ª§©§¨©©¨§¤§ŸŸ¨©§¥¤¥

יהו� על שׂ ברוֹ  בּ עזרוֹ  היּ םו:'אֹלהיו�יעקב את וארץ ׁש מים עשׂ ה ©£Ÿ§¤§¦§©§Ÿ̈¡¨Ÿ¤¨©¦¨¨¤¤©¨

לעוֹ לם: אמת ה$מר בּ ם אׁש ר כּ ל לחםזואת נתן לעׁש וּ קים מׁש ּפ ט עשׂ ה §¤¨£¤¨©Ÿ¥¡¤§¨Ÿ¤¦§¨¨£¦Ÿ¥¤¤
יהו�לר אסוּ רים:�עבים יהו��יהו�חמּת יר עורים �ּפ קח ¨§¥¦§Ÿ̈©¦£¦§Ÿ̈Ÿ¥©¦§¦§Ÿ̈

יהו� כּ פוּ פים צדּ יקים:�זקף יתוֹ ם�יהו�טאהב גּ רים את ׁש מר Ÿ¥§¦§Ÿ̈Ÿ¥©¦¦§Ÿ̈Ÿ¥¤¥¦¨

יעוּ ת: רׁש עים ודר� יעוֹ דד יהו�יואלמנה אֹלהי��ימֹל� 'לעוֹ לם §©§¨¨§¥§¤¤§¨¦§©¥¦§§Ÿ̈§¨¡©¦

הללוּ יּה : ודר לדר ¨§©Ÿ¨Ÿ§¦ציּ וֹ ן

חרב למכת

נפשי  א)הללי קמו ]:(קמו, לפרק  תהלים חרב .[שימוש להכאת לאמר הוא המזמור זה

IIתהלים IIשימוש

אלהיו ה ' על  ׂשבר ֹו ּבעזרֹו יעקב  ׁשאל ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָֹֹא ׁשרי

וגו 'אׁש רי  ּב עזרוֹ  יעקב ו )ׁש אל  [זוהר:(קמו , ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֶ◌ְ◌

ויקהל  פ' קצ"ח.)שמות  חדׁש ](דף  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָדּ בר 
ואמר, ּפ תח קמו)ׁש מענוּ . ׁש אל (תהלים אׁש רי ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌

אל  וכי  אֹלהיו. ה' על שׂ בר וֹ  בּ עזר וֹ  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ֲ◌ַיעקב
יצחק  אל  וֹלא אברהם, אל וֹלא ?יעקב, ַ◌ֲ◌ְֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בטח ֹלא ׁש יּ עקב מ0וּ ם יעקב, אל ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א
אחיו  מלּ פני  כּ ׁש בּ רח  באּמ וֹ  וֹלא ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְבּ אביו 
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  ממוֹ ן, בּ לי  יחידי ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוהל#

לב ) היּ ר דּ ן (בראשית את עברּת י במקלי  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִכּ י 
בּ טח והוּ א הוּ א,הזּ ה, בּ רוּ # בּ ּק דוֹ ׁש  ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

כח)ׁש כּ תוּ ב עּמ די (שם  אֹלהים יהיה אם ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌
הּק דוֹ ׁש  מלּ פני ׁש אל והכּ ל וגוֹ '. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש מרני

לוֹ . ונתן הוּ א אֹלהיו בּ רוּ # ה' על  .שׂ ברוֹ  ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ָ◌
אלּ א בטחוֹ נוֹ , וֹלא ּת קותוֹ  אמר וֹלא ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִשׂ ברוֹ ,
ׁש נּ וֹ ח ׁש בר וֹ , אלּ א שׂ ברוֹ  ּת קרי אל ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִשׂ ברוֹ .
ׁש בר וּ לה 0בר  עצמם את לׁש בּ ר ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַלצּ דּ יקים 
ׁש נּ אמר כּ מוֹ  אֹלהיו , ה' על והכּ ל ׁש בר, ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַעל

מד ) עלי#(תהלים כּ י  היּ וֹ ם. כל  הרגנוּ  עלי# ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ִכּ י 
ו יּ רא ׁש כּ תוּ ב ׁש יּ עקב, כּ מ וֹ  חרּפ ה. ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָנשׂ אנוּ 
ׁש בר וֹ ן  ׁש הרי  בּ מצרים , ׁש בר יׁש  כּ י ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִֹ◌ֲ◌ַיעקב
חזקוֹ  ושׂ ם בּ מצרים, ל וֹ  ׁש היה ראה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהגּ לוּ ת
את סבלוּ  יעקב וּ בני הוּ א. בּ רוּ # ◌ֶ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַבּ ּק דוֹ ׁש 
סוֹ ד  מּת וֹ # הׁש ּת נּ וּ  וֹלא הגּ לוּ ת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש בר
הּק דוֹ ׁש  ׁש ל וּ ׁש מוֹ  אבוֹ תיהם, ׁש ל  ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה

בּ פיהם. בּ גּ לוּ ת רגיל  היה הוּ א ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָבּ רוּ #

בּ מׁש ה,ועל כּ תוּ ב ג )זה לי '(שמות ואמרוּ  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
מכּ ירים ׁש היוּ  מ0וּ ם  מה '. 0מ וֹ ' ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַמה'
את וסבלוּ  לעוֹ למים  ׁש כחוּ הוּ  ו ֹלא ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְאוֹ תוֹ 
וּ מ0וּ ם הוּ א, בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  על הגּ ל וּ ת ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש בר
ר בּ ים. וּ לא וֹ ת וֹ ת וּ לנּס ים לגאלּ וֹ ת ז וֹ כים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ָכּ #
את ׁש ּס וֹ בלים עליוֹ נים, קדוֹ ׁש ים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְואּת ם
הּק דוֹ ׁש  על למקוֹ ם מּמ קוֹ ם הגּ וּ ף  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש בר
ׁש זּ כּ אים וכּמ ה כּ ּמ ה אחת על ה וּ א, ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָבּ רוּ #
וׁש ּת זכּ וּ  וּ פרקן  נ ּס ים לכם לעשׂ וֹ ת ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌3◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַאּת ם 

כּ אחד . כלּ ם הלכוּ  הבּ א. העוֹ לם ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְלחיּ י 

IIתהלים IIזוהר 
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אֹלהינוּ אקמז זּמ רה טוֹ ב כּ י תהלּ ה:'הללוּ יּה  נאוה נעים בּ וֹ נהבכּ י ©§¨¦©§¨¡¥¦¨¦¨¨§¦¨¥
יהו� ׁש לם יכנּ ס:�ירוּ  ישׂ ראל ׁש ג נדחי וּ מחבּ  לב לׁש בוּ רי הרפא §¨©¦§Ÿ̈¦§¥¦§¨¥§©¥¨Ÿ¥¦§¥¥§©¥

נחש לנשיכת

טוב כי א)הללויה קמז]:(קמז , לפרק תהלים נחש .[שימוש שנשכו  למי  לאמרו

IIתהלים IIשימוש

הּמתים ּותח ּית ּגלּיֹות והּקּבּוץ הּגאּולה ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻסדר

וגוֹ 'בּ וֹ נה  ה' ב )ירוּ ׁש לים [זוהר:(קמז, ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

שרה  חיי פ ' קלד.)בראשית  ◌ָ◌ָ◌ְוּ בׁש עה](דף
עּמ וֹ , את לפקד  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶׁש עתיד 
בּ רא ׁש וֹ נה. הגּ לוּ ת מן  ּת ׁש וּ ב ישׂ ראל ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ נסת

הוא] ברוך הקדוש לה כּ די [אומר לבּ ית ּת לכי  :ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ל ּה  ויאמר בּ התחלה. יבּ נה הּמ קדּ ׁש  ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶׁש בּ ית 
היא העפר. מן קוּ מי  הוּ א: בּ ר וּ # ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

אל# מק וֹ ם לאיזה ואוֹ מרת: בּ יתי ׁש בה ? ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌
ׁש  עד בּ אׁש . נשׂ רף והיכלי  הּק דוֹ ׁש חרב, ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

בּ ראׁש וֹ נה הּמ קדּ ׁש  בּ ית את  יבנה הוּ א ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #
קרית את ויבנה ההיכל את ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְויתקין
העפר. מן אוֹ תּה  יקים כּ # ואחר  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים,

ׁש כּ תוּ ב  קמז)זהוּ  ה'(תהלים  יר וּ ׁש לים בּ וֹ נה ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
כּ # ואחר  בּ ראׁש וֹ נה, יר וּ ׁש לים בּ וֹ נה ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְוגוֹ '.

לּה : ויאמר יכ נּ ס. י שׂ ראל נב )נדחי  (ישעיה  ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌
וגוֹ '. יר וּ ׁש לם ׁש בי  קוּ מי  מעפר ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהתנערי 
בּ וֹ נה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  י שׂ ראל . גּ ל יּ וֹ ת את ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌3◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִויכ נּ ס
נדחי  - כּ # ואחר בּ ראׁש וֹ נה, - ה' ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְירוּ ׁש לים
לב  לׁש ב וּ רי  הר וֹ פא ואז  יכנּ ס. ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
הּמ תים, תח יּ ת ז וֹ  לעצּ בוֹ תם, ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְוּ מחבּ ׁש 

לו)וכתוּ ב  בּ קרבּ כם(יחזקאל אּת ן רוּ חי ואת ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌
וגוֹ '. ּת לכוּ  בּ חּק י  אׁש ר את  ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌3◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְועשׂ יתי 

ה'בּ וֹ נה ב )ירוּ ׁש לים פ ':(קמז, ח"א  [זוהר ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌

קמ:)תולדות  וכי ](דף יוֹ סף, רב ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָאמר
אחד  אינם הּמ תים וּ תחיּ ת הּמ ׁש יח ?ימוֹ ת ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

קוֹ דם הּמ ק דּ ׁש  בּ ית ׁש 0נינוּ , ֹלא, לוֹ , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָאמר

לתחיּ ת קוֹ דם גּ ליּ וֹ ת קבּ וּ ץ גּ ליּ וֹ ת, ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌3◌ָ◌ִ◌3◌ָ◌ִ◌ְלקבּ וּ ץ
ׁש בּ כ לּ ם. האחר וֹ ן הּמ תים וּ תחיּ ת ◌ָ◌3◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַהּמ תים,

לנוּ  ׁש כּ תוּ במנּ ין קמו)? יר וּ ׁש לים (תהלים בּ וֹ נה  ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌
לב ל ׁש ב וּ רי הרוֹ פא יכ נּ ס. ישׂ ראל נדחי ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִה'

לעצבוֹ תם  ה ּמ תיםוּ מחבּ ׁש  תח יּ ת היא זוֹ  . ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
מתיהם. על לב לׁש בוּ רי הרפוּ אה ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶׁש היא
נדחי  ואחריו ּת חלּ ה, ירוּ ׁש לים ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵבּ וֹ נה
אחר וֹ ן  לב לׁש בוּ רי והר וֹ פא יכנּ ס, ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

הכּ ל . ֹ◌ַ◌ַעל

ּבעֹולם לעמד יכֹולים  לא ׁשהאיברים ְְֲִִֵֶַָָָָֹֹּכמֹו
ּכּלם העּמים ּכְך לב , ּבלי אחד רגע ְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻאפּלּו

יׂשראל ּבלי ּבעֹולם לעמד  יכ ֹולים ְְְֲִִִֵַָָָֹֹלא 

וגוֹ 'בּ וֹ נה ה' ב )ירוּ ׁש לים במדבר:(קמז, [זוהר ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌

פנחס רכ"א .)פ ' אבּ א,](דף רבּ י ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָאמר 
מהּמ נוֹ רה ׁש 0מעּת י  אחד  בּ דבר ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִנזכּ רּת י
אליעזר. רבּ י ׁש ל מ0מוֹ  ׁש 0מע ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,
זקן  ל וֹ : ואמר  אחד גּ וֹ י לפניו בּ א אחד ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶיוֹ ם
מּמ #. לת בּ ע ר וֹ צה אני  בּ עיוֹ ת ׁש ֹלׁש  ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָזקן,
בּ ית לכם ׁש יּ בּ נה א וֹ מרים ׁש אּת ם ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַאחת,
רק  אלּ א להבּ נוֹ ת היוּ  ֹלא והרי אחר , ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמקדּ ׁש 
בּ ית ׁש ני. וּ בית ראׁש וֹ ן בּ ית - ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַּפ עמים

רביעי)ׁש ליׁש י  והרי (ובית  בּ ּת וֹ רה, תמצא ֹלא ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
וּ לעוֹ לם נבנ וּ , כּ בר להבּ נוֹ ת ל וֹ  0היה ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַמה 

ׁש ני ׁש הרי יוֹ תר, בּ וֹ  קראאין ישׂ ראל בּ ּת י  ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
וכתוּ ב ה ּפ סוּ ק, ב )להם כּ בוֹ ד (חגי  יהיה גּ ד וֹ ל ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

ועוֹ ד , הראׁש וֹ ן. מן האחרוֹ ן הזּ ה ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהבּ ית

IIתהלים IIזוהר 
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לּמ ל# קרוֹ בים ׁש אּת ם אוֹ מרים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש אּת ם
ׁש ּק ר וֹ ב  מי  העּמ ים. ׁש אר מ כּ ל י וֹ תר  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָהעלי וֹ ן

שׂ מח  הוּ א צער,(יותר )לּמ ל# בּ לי  ּת מיד, ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
בּ צער א ּת ם והרי  דחק, בּ לי  פחד, ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְבּ לי 
העוֹ לם, בּ ני מכּ ל י וֹ תר ּת מיד  וּ ביגוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְוּ בדחק
אנוּ  כּ לל. ויגוֹ ן ודחק  צער התקרב ֹלא ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְולנוּ 
רחוֹ קים ואּת ם  העלי וֹ ן, לּמ ל # ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְקרוֹ בים
ויגוֹ ן, אבל ודחק, צער  לכם  יׁש  ולכן ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ ,
א וֹ כלים ֹלא ׁש אּת ם  וע וֹ ד, לנוּ . 0אין ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַמה 
וגוּ פכם בריאים ׁש ּת היוּ  כּ די וּ טרפוֹ ת ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְנבלוֹ ת
מה כּ ל אוֹ כלים אנ וּ  בּ בריאוּ ת. ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִיהיה
וכל  בּ בריאוּ ת, בּ כח  חזקים ואנוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌0ֶר וֹ צים,
אוֹ כלים, ׁש ֹּלא ואּת ם בּ עמדם. ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵאיברינוּ 
י וֹ תר וּ ב ׁש בר רעים  בּ חלאים  כּ לּ כם ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌3◌ִ◌ָ◌ַחלּ ׁש ים
אתכם ׁש 7וֹ נא עם העּמ ים. ׁש אר  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל
דבר, לי ּת אמר  אל זקן, זקן בּ כּ ל . ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֱאֹלהיכם 
הרים מּמ #. אקבּ ל  וֹלא אוֹ ת# אׁש מע ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ֹּלא
גל  ונעשׂ ה בּ וֹ , והׁש גּ יח עיניו אלעזר ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַר בּ י

עצמוֹ ת. ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש ל 

ואמר,ּכ יון  וּ בכה, ראׁש וֹ  החזיר  רגזוֹ , ׁש נּ ח ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌
ח) ׁש מ#(תהלים אדּ יר  מה אדנינוּ  ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲה'

הּק ד וֹ ׁש , ה0ם כּ ח חזק כּ ּמ ה הארץ. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 
דּ ברי  חביבים וכּמ ה הארץ , בּ כל ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָחזק
תמצא ׁש ֹּלא קטן דּ בר  ל# ׁש אין ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
בּת וֹ רה ׁש בּ א קטן דּ בר  ל# ואין ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַבּת וֹ רה ,
דּ ברים הוּ א. בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  מּפ י  יצא ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש ֹּלא
יוֹ ם ׁש אלּת י  אני רׁש ע, אוֹ תוֹ  ׁש 0אל ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵאלּ וּ 
בּ י ׁש יבת ׁש הרי ואמר אליּ הוּ , את ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶאחד 
הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  לפני הסּת דּ ר וּ  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָהרקיע
רצה מּמ צרים ישׂ ראל ׁש כּ ׁש יּ צאוּ  זה : ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְוכ#
בּ ארץ  לע שׂ וֹ תם הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
ורצה מעלה, ׁש ל קדוֹ ׁש ים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְכּ מלאכים
מּת וֹ # וּ להוֹ רידוֹ  קדוֹ ׁש  בּ ית להם ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִלבנוֹ ת

נציב  ישׂ ראל, את ולנטע הרקיעים ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְׁש מי
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ׁש לּ מעלה. הדּ מוּ ת כּ מוֹ  ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָקדוֹ ׁש ,

טו) נחלת #.ּת באמ וֹ (שמות בּ הר  ותּט עמוֹ  ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌
ה'. ּפ עלּת  לׁש ב ּת # בּ מכוֹ ן מקוֹ ם. ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְבּ איזה
מכוֹ ן  אחר . ו ֹלא ה', אּת ה ׁש ּפ עלּת  ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְבּ אוֹ תוֹ 
מּק דׁש  ראׁש וֹ ן . בּ ית זה - ה' ּפ עלּת  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְלׁש בּת #
וּ ׁש ניהם ׁש ני. בּ ית זה - ידי # כּ וֹ ננוּ  ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲה'

הם. הוּ א בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌3אּמ נוּ ת

והכניס וּ מ)הרגּ יזוּ  מתוּ , - בּ ּמ ד בּ ר  לפניו  ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌
את הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

לארץ, מעשיהם)בּ ניהם נבנה(למדו והבּ ית ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
היה וּ ׁש ֹלמה עמד. ֹלא ולכן  אדם, ידי  ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַעל
ֹלא אדם ׁש ל  זה ׁש ּמ ע שׂ ה ׁש מ0וּ ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵיוֹ דע

אמר , זה ועל  קכז)יעמד , ֹלא(תהלים ה' אם  ַ◌ֲ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌
אין  ׁש הרי בּ וֹ , בוֹ ניו עמלוּ  ׁש וא בית ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִיבנה
החטא, גּ רם עזרא בּ ימי  עמידה. בּ וֹ  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲלוֹ 
בּ וֹ  היתה  וֹלא לבנוֹ ת, הם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוהצטרכ וּ 
ׁש ל  הראׁש וֹ ן בּ נין עכ ׁש ו ועד ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲעמידה.
בּ עוֹ לם, היה ֹלא הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

כּ תוּ ב לבא קמז)ולעתיד ירוּ ׁש לם(שם בּ וֹ נה ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
מחכּ ים, אנוּ  זה וּ לבנין אחר . וֹלא הוּ א ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְה'.
בּ ית כּ לל. עמידה ל וֹ  ׁש אין אדם, בּ נין ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוֹלא
הּק דוֹ ׁש  א וֹ תם י וֹ ריד ׁש ני  וּ בית ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִראׁש וֹ ן 
ראׁש וֹ ן  בּ ית מלמעלה. כּ אחד הוּ א  ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָבּ רוּ #
יהיה בּ ית  אוֹ תוֹ  בּ גלּ וּ י. ׁש ני  וּ בית ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְבּ כּס וּ י,
לכל  ׁש יּ ראה ׁש ני, בּ ית  ׁש נּ קרא ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְבגלּ וּ י ,
חדוה הוּ א, בּ רוּ # ה ּק דוֹ ׁש  אּמ נוּ ת ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ָהעוֹ לם

עמידה. בּ כל  הלּ ב וּ רצוֹ ן ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְׁש למה

על אוֹ ת וֹ  למעלה, עלה בּ כּס וּ י ראׁש וֹ ן ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַבּ ית
יראוּ  העוֹ לם וכל ׁש בּ ג לּ וּ י. אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַגּ ב
ׁש בּ גלּ וּ י . אוֹ תוֹ  גּ ב על ׁש ּס וֹ בבים כבוֹ ד  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַענני 
ראׁש וֹ ן  בּ ית יהיה עננים אוֹ תם ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְוּ בתוֹ #
כּ בוֹ ד  רוּ ם עד ׁש עוֹ לה טמיר ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְבּ מעשׂ ה

IIתהלים IIזוהר 
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יקרא:ד לעצּ בוֹ תם: ׁש מוֹ ת לכלּ ם לכּ וֹ כבים מסּפ ר כּ חהמוֹ נה ורב אדוֹ נינוּ  גּ דוֹ ל §©§¨¤¦§¨©¨¦§ª¨¥¦§¨¨£¥§©Ÿ©

מחכּ ים. אנוּ  זה וּ לבנין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים,

עירועד ׁש אפלּ וּ  בעוֹ לם, היה  ֹלא עכ ׁש ו ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
אדם, אּמ נוּ ת  תהיה  ֹלא ירוּ ׁש לים ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶׁש ל 

כּ תוּ ב ב )ׁש הרי ה'(זכריה נאם  לּ ּה  אהיה ואני ֶ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌
כּ # כּ תוּ ב לעיר  אם וגוֹ '. סביב  אׁש  ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַחוֹ מת 
וּ מעשׂ ה ׁש לּ וֹ . דּ יּ וּ ר  ׁש הוּ א הבּ ית, ׁש כּ ן כּ ל -ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
כּ ׁש יּ צאוּ  בּ ראׁש  להיוֹ ת רא וּ י הרי ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶזה
לסוֹ ף  עד  והסּת לּ ק מּמ צרים, ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
אחרת, ׁש אלה האחרוֹ נה. בּ גּ אלּ ה ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַהיּ מים
י וֹ תר העליוֹ ן לּמ ל# קרוֹ בים אנוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶׁש וּ דּ אי 
ׁש יּ שׂ ראל  זה , כּ # ו דּ אי - הע ּמ ים ׁש אר ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִמכּ ל
כּ ל  לב הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  אוֹ תם  ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ה
הע ּמ ים, ׁש אר בּ ין ישׂ ראל הם וכ# ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָהעוֹ לם.

האיברים. בּ ין לב  ֹלא כּ מוֹ  ׁש האיברים כּ מוֹ  ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
בּ לי אחד  רגע אפ לּ וּ  בּ עוֹ לם לעמד  ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְיכוֹ לים 
לעמד יכוֹ לים ֹלא כּ לּ ם העּמ ים  כּ ! ֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌.◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵלב,
בּ ת וֹ ! ירוּ ׁש לים גּ ם  וכ! ישׂ ראל. בּ לי ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם
האיברים, בּ תוֹ ! לב  כּ מוֹ  הארצוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר
לב כּ מוֹ  העוֹ לם, כּ ל  בּ אמצע היא  כּ ! ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְועל

האיברים  .בּ ת וֹ ! ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌

העּמ יםוי שׂ ראל ׁש אר  בּ תוֹ # מתנהגים ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌
הלּ ב  האיברים. בּ תוֹ # הלּ ב ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְכּ מ וֹ 
האיברים. כּ ל קיּ וּ ם והוּ א  וחלּ ׁש , ר# ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַהוּ א
הלּ ב, רק כּ לל, ויגוֹ ן וצרה מצּ ער י וֹ דע ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵֹלא
האיברים ׁש אר  ה7כל. ׁש בּ וֹ  הּק יּ וּ ם, ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶׁש בּ וֹ 
קיּ וּ ם בּ הם אין  ׁש הרי כּ לל, בּ הם התקרב ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִֹלא
ֹלא האיברים ׁש אר  כּ ל דּ בר . י וֹ דעים ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְוֹלא
ושׂ כל , חכמה ׁש הוּ א ל ּמ ל #, ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְקרוֹ בים
וּ ׁש אר הלּ ב. רק אלּ א  בּ ּמ ח, ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ָ◌ֶׁש 0רוּ י
כּ לל . י וֹ דעים  וֹלא מּמ נּ וּ  רחוֹ קים ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים

וּ ׁש אר הּק ד וֹ ׁש , ל ּמ ל# קרוֹ בים י שׂ ראל  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ #
אחרת, ׁש אלה מּמ נּ וּ . רחוֹ קים ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים
וּ טרפוֹ ת נבל וֹ ת אוֹ כלים ֹלא ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש יּ שׂ ראל
כּ ׁש אר וּ רמשׂ ים וּ ׁש קצים ולכלוּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְוטנּ וּ ף
ר # הוּ א הלּ ב  ׁש הרי  הוּ א, כּ # - ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָהעּמ ים
האיברים. ׁש אר כּ ל  ועמידת וּ מל # ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְוחלּ ׁש ,
הדּ ם, כּ ל  וצחוּ ת בּ רוּ ר רק למזוֹ נוֹ , לוֹ קח ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵֹלא
מהכּ ל , וחלּ ׁש  ר # והוּ א וּ בר וּ ר , נקי ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוּ מזוֹ נוֹ 
וכל  האיברים, לכל מנּ יח הּפ סלת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְוּ ׁש אר 
כּ ל  אלּ א בּ זה, מ ׁש גּ יחים ֹלא האיברים ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְׁש אר 
בּ חזק  והם לוֹ קחים, הכּ ל ׁש ל  ורע  ◌ֶֹ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְּפ סלת
ׁש אר בּ כל זה ועל להם. ׁש ראוּ י  ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
סּפ חת, אוֹ  שׂ את אבעבּ וּ עוֹ ת, יׁש  ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָהאיברים
אלּ ה, מכּ ל  כּ לוּ ם אין ללּ ב  הצּ רעת. ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְסגירוּ ת
מ וּ ם בּ וֹ  אין מהכּ ל, וּ ברוּ ר  נקי  הוּ א ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
את לקח  הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  כּ # ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְכּ לל .
מוּ ם, בּ וֹ  ׁש אין וּ ברוּ ר נקי  ׁש הוּ א ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל,

כּ ת וּ ב ד )ועליו השירים רעיתי (שיר  יפה כּ לּ # ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌
בּ #. אין ואמר,וּ מוּ ם ידוֹ  נׁש ק יוֹ סי , ר בּ י בּ א ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌

זה  את לׁש מע  כּ די  רק  לע וֹ לם באתי ֹלא ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִאלּ וּ 
לי. דּ י -ַ◌ִ◌

אדם ׁשּנברא מ ּיֹום  העֹולם ּבני ּכל  ְְִִִֵֶָָָָָָאם
למנ לס ּפריתא ּספּו י ּוכלּו לא  ה ּכֹוכבים ֹות  ְְְְְִִִִַַָֹֹ

וגו'מ וֹ נה  ל ּכ וֹ כבים ד )מסּפ ר [זוהר:(קמז, ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

קע "א :)ח "ב תורה](דף  מס ּפ רזוהר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶמ וֹ נה
מספר מונה  יקרא. ׁש מוֹ ת לכלּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ַלכּ וֹ כבים
אדונינו  גדול יקרא. שמות לכלם לכוכבים
רבי  פתח  מספר. אין לתבונתו כח ורב 
גדול  כח, ורב אדונינו גודל  ואמר אלעזר

IIתהלים IIזוהר 
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ידוע  אין וכי הקב "ה, הוא  ועליון ורב 
שבח זה מה הוא, כח ורב גדול שהקב"ה
הוא מקום שבכל  ועוד  כאן, דוד שאמר 

קמה)אמר  גדול (תהלים אמר וכאן ה', גדול 
אמר שהוא שם אלא  הטעם, מה אדונינו,
העליונה במדרגה מאד, ומהולל ה' גדול

אומר אדונינו,רההיה  גדול שכתוב וכאן
כל  אדון  שהוא אמר  התחתונה במדרגה

מונהרוהארץ  זה, מקרא קודם כתוב מה
כל  אם יקרא, שמות לכלם לכוכבים מספר
יתאספו  אדם שנברא מיום העולם בני
כמש "כ  לספור , יוכלו לא הכוכבים למנות

טו) לספור(בראשית תוכל אם הכוכבים וספור
מספר מונה בו כתוב מה והקב"ה אותם,
לפי  מה, מפני  יקרא , שמות לכלם לכוכבים
כמו  וגו ', כח ורב אדונינו  גדול שכתוב
לבד  השמים כוכבי  למנות יוכל מי שאין
אין  ולתבונתו בו כתוב הוא כך אף  ממנו,

כתוברזמספר וראה מ)ובוא המוציא(ישעי '
ומחנות חילות כל  וגו', צבאם במספר
אחד  לכל בשם מוציאם הקב "ה וכוכבים
הכוכבים כל  אחד, אפילו  יגרע ולא ואחד,
שרים נתמנו כלם  שברקיעים והמזלות
ואחד  אחד  כל  העולם, לשמש  ופקידים

לו , העולם כראוי בכל קטון עשב לך  ואין
ברקיע  מזל או כוכב  עליו  ישלט ועל שלא ,

משמש  שהוא אחד  ממונה יש ההוא כוכב 
וכל  לו, כראוי  ואחד אחד כל הקב"ה, לפני 
לצורך  משמשים כלם שברקיעים הכוכבים
דבר לכל לשמש נפקדים וכלם הזה, עולם

צומחים ואין הזה , בעולם שנמצא ודבר
וירק  ודשאים ועצים עשבים גדלים ואין
העומדים הכוכבים בזריחת  אלא השדה
בפנים פנים עליהם ונראים  ממעל, כנגדם

לו. כראוי ואחד אחד לכל

הּכֹוכבים מס ּפר ּכמֹו לתב ּונתֹו מס ּפר ְְְְִִִִֵַַַָָאין

ּכ ח גּ ד וֹ ל  ורב  ה)וגוֹ 'אד וֹ נינוּ  [זוהר:(קמז, ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌

תרומה  פ' קע "א .)שמות  ואמר,](דף  ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָּפ תח
קמז) כּ ח (תהלים ורב אד וֹ נינוּ  גּ דוֹ ל גּ דוֹ ל וגוֹ '. ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌

וכ  הוּ א. בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  הוּ א ועליוֹ ן  י ורב ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
גּ דוֹ ל  הוּ א הוּ א בּ ר וּ # ׁש ה ּק דוֹ ׁש  ידענוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָֹלא

כּ ח כּ אן ורב  דּ וד ׁש ל ׁש בח וֹ  מהוּ  אלּ א? ? ְ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
אמר וכאן ה', גּ דוֹ ל אוֹ מר ה וּ א  מק וֹ ם ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְבּ כל 

הּט עם מה אדוֹ נינוּ . ׁש ה וּ אגּ דוֹ ל ׁש ם אלּ א ? ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
מא)אוֹ מר ה'(שם מאד ,גּ ד וֹ ל  וּ מהלּ ל ֵ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ְ◌ֹ

ׁש כּ תוּ בּ  וכאן אוֹ מר . הוּ א עליוֹ נה  ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְבּ דרגּ ה
אוֹ מר, הוּ א תחּת וֹ נה בּ דרגּ ה אדוֹ נינוּ , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָגּ דוֹ ל
למעלה כּ תוּ ב  מה הארץ. כּ ל אדוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶׁש הוּ א

זה לכלּ םמּפ ס וּ ק לכּ וֹ כבים מסּפ ר מ וֹ נה ? ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌3◌ָ◌
מיּ וֹ ם העוֹ לם בּ ני כּ ל אם יקרא. ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵׁש מוֹ ת
את למנוֹ ת  יתכּ נּ סוּ  אדם, ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ ברא

ׁש נּ אמר  כּ מוֹ  י וּ כל וּ , ֹלא (בראשיתהכּ וֹ כבים, ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
אוֹ תם.טו) לסּפ ר ּת וּ כל אם  הכּ וֹ כבים ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַֹ◌ְוּ ספר

בּ וֹ  כּ תוּ ב מה הוּ א בּ ר וּ # מ וֹ נהוהּק דוֹ ׁש  ? ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
מה יקרא. ׁש מוֹ ת לכלּ ם לכּ וֹ כבים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִמסּפ ר

ורב הּט עם אדוֹ נינ וּ  גּ דוֹ ל  ׁש כּ תוּ ב מ 0וּ ם ? ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌
ה0מים לכ וֹ כבי  מס ּפ ר ׁש אין כּ מוֹ  וגוֹ '. ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַֹכּ ח
בּ וֹ , כּ תוּ ב הוּ א כּ # אף אליו, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְּפ רט 

מסּפ ר. אין  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְולתבוּ נתוֹ 

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

התפארת:רה. המלכות:רו.לעומת  לעומת
הוארז. כי תבונתו, להשיג יכול נברא  שום שאין

סו "ף: אי"ן נקרא  והכל הוא , ודעתו דעתו
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מסּפ ר: אין יהו�ולתבוּ נתוֹ  ענוים ארץ:�מעוֹ דד עדי רׁש עים ענוּ זמׁש ּפ יל ¦§¨¥¦§¨§¥£¨¦§Ÿ̈©§¦§¨¦£¥¨¤¡
לאֹלהינוּ �ליהו� זּמ רוּ  בּ עביםחבכנּ וֹ ר:'בּ תוֹ דה ׁש מים המכּס ה ©Ÿ̈§¨©§¥¥§¦©§©¤¨©¦§¨¦

חציר: הרים הּמ צמיח מטר לארץ אׁש רטהּמ כין ערב לבני לחמּה  לבהמה נוֹ תן ©¥¦¨¨¤¨¨©©§¦©¨¦¨¦¥¦§¥¨©§¨¦§¥Ÿ¥£¤

ירצה:ייקראוּ : האיׁש  בׁש וֹ קי ֹלא יחּפ ץ הּס וּ ס בגבוּ רת יהו�יאֹלא �רוֹ צה ¦§¨¦§©©¤§¨§¥¨¦¦§¤¤§Ÿ̈

לחסדּ וֹ : המיחלים את יראיו יהו�יבאת את ׁש לם ירוּ  אֹלהי��ׁש בּ חי הללי ¤§¥¨¤©§©£¦§©§©§¦§¨©¦¤§Ÿ̈©§¦¡©¦

לחס ּדֹו המיחלים את יראיו  את ה' ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָרֹוצה

וגו 'רוֹ צה יראיו  את יא)ה' [זוהר:(קמז, ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

מקץ פ ' קצד:)בראשית  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַויּ ׁש לח](דף
הבּ וֹ ר מן ויריצהוּ  יוֹ סף את  ויּ קרא ◌ַ◌ִ◌3◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ְ◌ַּפ רעה

ואמר , ּפ תח אבּ א  ר בּ י  קמז)וגוֹ '. ר וֹ צה(תהלים ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
כּ ּמ ה לחסדּ וֹ . המיחלים את  יראיו את ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶה'
בּ צּ דּ יקים, מתר צּ ה הוּ א בּ רוּ # ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

עוֹ שׂ ים הם ׁש הצּ דּ יקים ועושים]מ0וּ ם [שלום  ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
למּט ה, ׁש לוֹ ם ועוֹ שׂ ים למעלה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָׁש לוֹ ם
הּק דוֹ ׁש  כּ # וּ מ 0וּ ם לבעלּה , כּ לּ ה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַוּ מכניסים
ׁש יּ ראים בּ אוֹ תם בהם מתרצּ ה הוּ א ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָבּ רוּ #
לחסדּ וֹ , למיחלים רצוֹ נוֹ . את ועוֹ שׂ ים ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִמּמ נּ וּ 

לחסדּ וֹ  המיחלים הם אוֹ מר,מי  הוה ? ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ֵ◌
בּ לּ ילה בּ ּת וֹ רה ׁש ּמ ׁש ּת דּ לים ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָאוֹ תם
הבּ קר, וּ כ ׁש בּ א ה0כינה. עם ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מׁש ּת ּת פים
בּ זמן  בּ אר וּ ה , והרי  לחס דּ וֹ , מצ ּפ ים ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵהם
ׁש ל  חוּ ט בּ לּ ילה , בּ ּת וֹ רה מׁש ּת דּ ל  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶׁש אדם

כּ כּ ת וּ ב בּ יּ וֹ ם, עליו נמׁש # מב )חסד (שם ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌
ע ּמ י . ׁש ירה וּ ב לּ ילה  חסדּ וֹ  ה' יצוּ ה ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָיוֹ מם

חסדּ וֹ  ה' יצוּ ה יוֹ מם הּט עם מ0וּ םמה ? ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ תוּ ב ׁש  כּ # וּ מ 0וּ ם עּמ י. ׁש ירה  בּ לּ ילה ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌

כּ מי  בּ יראיו. וֹלא יראיו, את ה' ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶר וֹ צה
לוֹ  וּ מתר צּ ה  האחר  את בּ רצוֹ נוֹ  ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶׁש ר וֹ צה
את ה' ר וֹ צה כּ # וּ מ0וּ ם עּמ וֹ , ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתּפ יּ ס 
עצוּ ב  היה י וֹ סף כן כּ מוֹ  בּ יראיו. וֹלא ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיראיו
ׁש ם. אס וּ ר  ׁש היה הלּ ב , וּ בעצב הר וּ ח  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְבּ עצב 

כּ תוּ ב  מה בּ ׁש בילוֹ , ׁש לח ׁש ּפ רעה  ?כּ יון ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌

דּ ברי  לוֹ  והחזיר וּ  לוֹ  התּפ יּ סוּ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌3◌ִ◌ְ◌ַויריצהוּ .
מ0וּ ם הלּ ב, את  לשׂ ּמ ח דּ ברים ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִשׂ מחה ,
בּ ראׁש וֹ נה ראה, בּ א הבּ וֹ ר. מן עצוּ ב  ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש היה

כּ #. אחר  התעלּ ה וּ בבוֹ ר בּ בוֹ ר , ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָנפל

ׁשּבּקׁש עד י ֹום ּבכל סעּודה התקין ְְְִִִֵֶַָָֹלא
מזֹונֹות על ה ּוא ּברּוְך הּקד ֹוׁש לפני ְְִֵַַַָָָָּבּקׁשת ֹו

יראיור וֹ צה את יא)וגו'ה' שמות:(קמז , [זוהר ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

המן ע"א )פ' ס"ב ּפ תח](דף  אבּ א ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַרבּ י 
קמז)ואמר, את (שם  יראיו את ה' רוֹ צה ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌

לחסדּ וֹ . אדםהמיחלים לבני י ׁש  כּ ּמ ה ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
בּ דרכי  וללכת ה ּק דוֹ ׁש  הּמ ל# בּ דרכי  ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָללכת
לכ לּ ם, ברכוֹ ת ׁש יּ ּמ צאוּ  כּ די ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
מה ׁש לּ מדנוּ , ול ּת ח ּת וֹ נים. ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלעליוֹ נים 

מט )0כּ תוּ ב אתּפ אר,(ישעיה בּ # אׁש ר י שׂ ראל ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּמ ׁש מיע  מה אתּפ אר. ׁש בּ ׁש ביל ודּ אי ? ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מתּפ אר הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  למּט ה, ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
ׁש לּ וֹ  הּפ אר  וּ מה ּת פלּ ין,למעלה. ׁש ּמ ניח  ? ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ׁש נינוּ , להתּפ אר. הגּ ונים רוֹ צה ׁש ּמ תחבּ רים ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
יראיו  את צרי#ה' היה בּ יראיו ה' רוֹ צה , ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

יראיו להיוֹ ת את ה' ר וֹ צה זּ ה מה אלּ א! ? ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
את מוֹ ציא כּ לוֹ מר, יראיו , את ה' ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶר וֹ צה

וּ מתר צּ ה הזּ ה, הּק דוֹ ׁש (ומתידע )הרצ וֹ ן בהם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌
הם וּ מי  מּמ נּ וּ . היראים ליראיו הוּ א ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָבּ רוּ #
הרצוֹ ן  את להם ׁש ּמ וֹ ציא האלּ ה  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהיראיו

לחסדּ וֹ ,הזּ ה המיחלים את ואמר  חזר ? ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌
ויוֹ ם יוֹ ם בּ כל  וּ מחכּ ים המצּפ ים ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָאוֹ תם
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בּ קרבּ �:יגציּ וֹ ן:' בּ ני� בּ ר� ׁש ערי� בּ ריחי חזּ ק ה)םידכּ י ¦¦¦©§¦¥§¨¨¦¥©¨©¦§¦§¥©¨
ישׂ בּ יע�: חּט ים חלב ׁש לוֹ ם מהרהטוגּ בוּ ל� עד ארץ אמרתוֹ  ה$לח §¥¨¥¤¦¦©§¦¥©Ÿ¥©¦§¨¨¤©§¥¨

דּ ברוֹ : יפזּ ר:טזירוּ ץ כּ אפר כּ פוֹ ר כּ צּ מר ׁש לג קרחוֹ יזהנּ תן מׁש לי� ¨§¨©Ÿ¥¤¤©¨¤§¨¥¤§©¥©§¦©§

יעמד: מי קרתוֹ  לפני מים:יחכפּת ים יזּ לוּ  רוּ חוֹ  י$ב וימסם דּ ברוֹ  יׁש לח §¦¦¦§¥¨¨¦©£Ÿ¦§©§¨§©§¥©¥¦§¨¦

מׁש מע  הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  מן מזוֹ נם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְלבּק ׁש 
לחסדּ וֹ . המיחלים את ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב

סבארבּ י  יוֹ ם ייסא בּ כל  סעוּ דה התקין  ֹלא ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
בּ רוּ ! הּק ד וֹ ׁש  לפני בּ ּק ׁש תוֹ  ׁש בּ ּק ׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַעד 

מזוֹ נוֹ ת  על  עד הוּ א סעוּ דה נתקין ֹלא אמר, . ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌
בּ ּק ׁש תוֹ  ׁש בּ ּק ׁש  אחר הּמ ל #. מבּ ית ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶׁש ּת נּ תן
ׁש עה מחכּ ה היה  הוּ א, בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 

זמ הרי  ואמר: הּמ ל#,אחת, מבּ ית ׁש נּ ּת ן ן ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
הּס עוּ דה התקינוּ  והלאה הדּ ר #מכּ אן וז וֹ הי ! ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

יראי  הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  יראי אוֹ תם ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל
עקּמ ים ׁש הוֹ לכים הרׁש עים  אוֹ תם ◌ִ◌3◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵחטא.

בּ הם כּ תוּ ב מה הּת וֹ רה, ה)?בּ דרכי  הוֹ י (ישעיה ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ה' רוֹ צה זה ועל ירדּ פוּ . ׁש כר  בבּ קר ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַמׁש כּ ימי 
דּ וקא לחסדּ וֹ . המיחלים  את יראיו ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶאת

יוֹ ם(ובזה)לחסדּ וֹ . בּ כל האמוּ נה בּ ני  נ וֹ דעים  ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ָ◌
יוֹ ם דּ בר  ולקטוּ  העם ויצא ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָויוֹ ם.
ליוֹ ם י וֹ ם דּ בר וֹלא אמר , בּ י וֹ מוֹ  י וֹ ם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְבּ יוֹ מוֹ .

ל ּמ ה כּ # וכל  היל#אחר . אנּס נּ וּ  למען ? ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌
בּ ני  אוֹ תם נוֹ דעים בּ כאן ֹלא. אם ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְבּ תוֹ רתי 
י ׁש רה בּ דר # הוֹ לכים ויוֹ ם יוֹ ם  ׁש כּ ל ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה,

מכּ אן,בּ ּת וֹ רה. אמר יצחק יג )ר בּ י  צ דּ יק (משלי ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌
נפׁש וֹ  ׁש השׂ בּ יע אחר - נפ ׁש וֹ  ל0בע  ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵֹאכל

אמר, ׁש מעוֹ ן רבּ י  בּ ּת וֹ רה. ולקרא ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִמלּ התּפ לּ ל
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  נתן  ׁש ֹּלא עד ראה, ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְֹבּ א
בּ ני  א וֹ תם בּ ין הבחין לישׂ ראל, ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָּת וֹ רה
בּ ני  ׁש אינם  רׁש עים אוֹ תם לבין ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה
הבחין  וּ ב ּמ ה בּ ּת וֹ רה. ע וֹ מדים וֹלא ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֱאמ וּ נה

אוֹ תםבּ הם וכל אנּס נּ וּ . ׁש נּ אמר כּ מוֹ  בּ ּמ ן, ? ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
אוֹ תם ר ׁש ם האמוּ נה, בּ ני ׁש הם ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ מצאוּ 
החס"ד , כּ תר ׁש ל בּ ר ׁש ם הוּ א בּ רוּ # ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
למען  זה ועל לחסדּ וֹ , המיחלים ׁש נּ אמר ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְכּ מוֹ 
אמוּ נה, בּ ני נמצאוּ  ׁש ֹּלא אוֹ תם וכל ◌ָ◌ֱ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲאנּס נּ וּ .
הכריז  והּמ ן ה זּ ה , העלי וֹ ן הכּ תר  מהם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ֶהעביר
ֹלא זה, כּ ל ועם ּת חסר . ר ׁש עים וּ בטן ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְואמר ,

החסיר. ֹלא והּמ מעיט הּמ רבּ ה ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶהעדּ יף 

וגו'י ׁש לח  וימסם יח)דּ ברוֹ  (דף[ח "ג:(קמז , ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

ר וּ ח וֹ ]קפג :) י 0ב וימסם דּ ברוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִי ׁש לח
שאצל  הרוח  שמעון רבי  אמר מים. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִיזּ לוּ 
בתחלה, המנשב הקודש רוח הוא  כאן מים

ד )ככתוב בשמיו,(שיר  יזלו גני  הפיחי
זש "כ  לה, למלאות המים נוזלים ואח"כ

מים יזלו רוחו בתחלהרחישב רוחו ישב
שמ וטרם מים, יזלו ההואואח "כ רוח נשב

נשמע  משמיענו, ומה נוזלים, המים אין
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הזוהר זיו

ויסודרח. גדול  עיקר והוא  מאד עמוק המאמר  זה
דלעילא שאתערותא  להבין ישראל  באמונת  חזק
מכח  באה שהאתעדל"ת וגם  באתעדל"ת, תלויה
מצוה  קיום שכל מזה להבין יש  ועוד אתעדל"ע ,
בעולמות פועלים ותפלה תורה דיבורי וכן

עלמא הזדוגות ע "י השפע המשכת העליונים 
מלכות דנוקבא עלמא עם  תפארת  דדכורא
של  אתעדל"ת נקראת ולכן  הקדושה, והשכינה
חכמת בלשון ותפלה תורה ודיבורי מצות  קיום
נוקבין , מיין העלאת  בשם  משל עד"ר  הקבלה
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לישׂ ראל:(דברו)מגּ ידיט וּ מׁש ּפ טיו חקּ יו ליעקב גּ וֹ יכ דּ בריו לכל כן עשׂ ה ֹלא ©¦§¨¨§©£Ÿª¨¦§¨¨§¦§¨¥¨¨¥§¨
הללוּ יּה : ידעוּ ם בּ ל ¨§©¨§©¦¨§¦וּ מׁש ּפ טים

במעשה הענין לעורר דבר בכל שנצרך מזה
כדמיון  מלמעלה יתראה למען בדבור או
שמנשב  שטרם כאן  כמו העשיה, זאת
ההוא. הרוח לעומת נוזלים המים אין הרוח

לנ ּמֹול ורק  לי ׂשראל  רק ה ּוא  הּתֹורה ְְְְְִִֵַַַָָזכּות
האל "ף הא ֹות ּיֹות  קד ּׁשת וגדל זכּות ּה ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻוגדל 

ותג יו "ד ׁשל קֹוצה וכל ְְֵֶֶָָּבי"ת

ליעקב מ גּ יד  יט)דּ בריו פ ':(קמז , ויקרא [זוהר ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ

מות  ע"ג.)]אחרי ׁש אל (דף אלעזר  ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י 
ׁש נינוּ  הרי לוֹ , אמר אביו . ׁש מעוֹ ן ר בּ י ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶאת
כ וֹ כבים לע וֹ בדי  ּת וֹ רה ללּמ ד ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶׁש אסוּ ר
מבּ בל , החברים העירוּ  ויפה ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַוּ מזּ לוֹ ת,

כּ יון  אבל גּ וֹ י . לכל  כן ע שׂ ה ֹלא ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
חּק יו  ל ּמ ה  ליעקב, דּ בריו מגּ יד ◌ָ◌3◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמר 

לי שׂ ראל  בּ אוּ מׁש ּפ טיו אלעזר, ל וֹ , אמר  ? ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֹ
העליוֹ ן  ׁש החלק  י שׂ ראל  אׁש ריהם  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְראה,
הוּ א, בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ הם נטע  הזּ ה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
וֹלא לכם לכם, נתּת י  טוֹ ב  לקח כּ י  ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
ׁש היא וּ מ0וּ ם  זרה. עבוֹ דה עוֹ בדי ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְלעּמ ים
הּת וֹ רה מ ּמ ׁש , ׁש מ וֹ  נכבּ דה, עלי וֹ נה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְגּ נוּ זה
כּ ן  ועל  ׁש מוֹ , ׁש ל בּ ּס וֹ ד ונגלה נסּת ר ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3כּ לּ ּה 
ונגלה. נסּת ר  דרגוֹ ת, בּ ׁש ּת י  הם ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
בּ זוֹ : זוֹ  ׁש נּ קׁש רוֹ ת הן דּ רגוֹ ת ׁש ֹלׁש  ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש 0נינוּ ,
וכל  וישׂ ראל. ּת וֹ רה הוּ א, בּ ר וּ # ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
הּק דוֹ ׁש  ונגלה. נס ּת ר  דּ רגּ ה, על דּ רגּ ה ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַאחת

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

משל  עד"ר  נקרא השפע השפעת  של והאתדל"ע
רוחו  ישב זה  בפסוק שנקרא כמו דוכרין, מיין בשם
זו  הקודש רוח היינו ורוחו  נוקבין, מיין  העלאת על
היינו  מים, יזלו זה  ולעומת  דנוקבא, עלמא המלכות
מים דדכורא  עלמא התפארת מן השפע  השפעת
היותר מעולמות  התפארת  אל באה והשפע דוכרין,
נרמז וכן ובינה, חכמה של הזדוגות שנקרא עליונים
נוקבין , מיין העלאת על גני  הפיחי בהפסוק זה  ענין
יש  ועפי"ז דוכרין , מיין השפעת  על בשמיו  ויזלו
ללומדי  הזה במאמר  רשב"י דברי מעט להבין

הקב  דברי חכמת להביא טוב כי  ראיתי אמנם  לה,
לשונו, וזה הזה: העמוק מאמר  בביאור זצ "ל  הרמ"ז
ישב  דהיל"ל מדקדק מים , יזלו רוחו ישב הה"ד
מבנין  ויזלו הפעיל מבנין ישב ועוד מים, יזל רוחו 
כח  שאין והוא נחמד ענין  יודיענו אבל הקל,
רוחא ההוא  נשיבת שהוא מ"ן להעלות  במלכות 
ישב  וזהו שמע, בכוונת  כנזכר עליון  בסיוע לא אם
מים יזלו ואח"כ הרוח, משבי  כמו שהוא  רוחו 
המשפיע חשק גדול  כי  דוכרין , מים מאליהם 
לא רוחא האי נשיב לא עד זאת בכל אבל להשפיע,

לעולם אפשר  שאי  דקי "ל  אע"ג כלומר  מיא, גזלין
השפע ירד לא  אם  אחד רגע אפילו להתקיים
העולמות קיום  של השפע בענין זה אבל מלמעלה,
בהתעוררות תולה זה כי פנימיות , בשל ולא
מאי  רשב"י שואל ואשר מ "ן, בהעלאת התחתונים 
דברו  ישלח ברישא  שאמר  דכיון הוא לן קמשמע
לומר צורך מה  נמסים , הקרח שחתיכות וימסם ,
הפסוק  כל שאם  שכן וכל מים , יזלו ברוחו יש אח"כ
המים כי מים , יזלו לומר  יצדק לא אחד בענין
הוא מים  ויזלו הארץ, על כבר הם  נמסו מאשר 
המסכת אחד הם , ענינים ב' ודאי אלא מלמעלה,
בחינות ב ' נרמזו  וכאן המים, נזילת והב ' הקרח ,
העולם, לקיום המוכרח הוא אחד השפע, השפעת
השפע מימי המקפים בעולם  עונות  שיש  שאע"פ
ברחמיו  הוא מ"מ הדין , כח שהוא הקור ומגדילים
אלא זכים מים אינם ואז וימסם, דברו ישלח
שהוא והב' החיצוניות, שפע  נקרא  וזה  עכורים ,
המלכות במדת כח שנותן היינו רוחו , ישב העקיר,
כמו  העליון דעת מן  טהורים מים  יזלו ואז לנשוב,

עכ"ל: שנתבאר ,
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ונגלה. נסּת ר דּ ר גּ ה, על  דּ ר גּ ה הוּ א ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָבּ רוּ #
כּ ן  גּ ם י שׂ ראל  ונגלה. נסּת ר  כּ ן גּ ם ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ַהּת וֹ רה

ׁש כּ ת וּ ב זהוּ  דּ רגּ ה. על קמז)דּ רגּ ה (תהלים ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌
וּ מׁש ּפ טיו  חּק יו ליעקב דּ בריו ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַמגּ יד
וי שׂ ראל , יעקב - הן דרגוֹ ת ׁש ּת י  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל.

אוֹ מר זּ ה מה נסּת ר. ואחד גּ לוּ י  אלּ אאחד ? ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
בּ 0ם ונרׁש ם ׁש נּ ּמ וֹ ל  מי  הּק ד וֹ ׁש ,(ברשם)כּ ל ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

בּת וֹ רה, ׁש התגּ לּ וּ  דּ ברים בּ אוֹ תם לוֹ  ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְנוֹ תנים
אוֹ תיּ וֹ ת בּ ראׁש י לוֹ  מוֹ דיעים ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְכּ לוֹ מר,
ׁש ל  חמרה  עליו נ וֹ תנים פרקים, ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְוּ בראׁש י
ׁש יּ תעלּ ה עד יוֹ תר, וֹלא הּת וֹ רה, ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִמצווֹ ת
דּ בריו  מגּ יד ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אחרת. ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלדרגּ ה

יפה)ליעקב וּ מׁש ּפ טיו (ליעקב  חּק יו אבל . ְ◌ַ◌ֲ◌ֲֹ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
עלי וֹ נה, י וֹ תר  בּ דרגּ ה ׁש הוּ א ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל,

לב )וכתוּ ב  יעקב (בראשית עוֹ ד ׁש מ# יּק רא ֹלא ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֹ
סוֹ דוֹ ת אלּ וּ  לישׂ ראל, וּ מׁש ּפ טיו חּק יו ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְוגוֹ '.
ׁש ֹּלא תוֹ רה , וסתרי  הּת וֹ רה והנהגוֹ ת ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
בּ דרגּ ה ׁש ה וּ א למי אלּ א לגלּ וֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיצטרכוּ 

כּ ראוּ י . עליוֹ נה ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵיוֹ תר

עבוֹ דהוּ מה עוֹ בדי לעּמ ים כּ זה, לּ ישׂ ראל ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌
וכ ּמ ה . כּ ּמ ה אחת על  מיזרה וכל  ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

ׁש ל קטנּ ה אוֹ ת  אפלּ וּ  ל וֹ  ונוֹ תנים נּמ וֹ ל  ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש ֹּלא
בּ ׁש מוֹ  וּ מׁש ּק ר עוֹ לם החריב  כּ אלּ וּ  ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַהּת וֹ רה,
בּ זה  ּת לוּ י ׁש הכּ ל  הוּ א, בּ רוּ ! הּק ד וֹ ׁש  ,ׁש ל ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌

ׁש כּ ת וּ ב נקׁש ר, בּ זה ֹלא(ירמיהלג )וזה אם ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
ֹלא וארץ ׁש מים חּק וֹ ת ולילה  י וֹ מם  ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבריתי
אׁש ר הּת וֹ רה ו זּ את  כּ תוּ ב  ראה, בּ א ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ְ◌ָשׂ מּת י.
בּ ני  לפני ישׂ ראל. בּ ני  לפני מׁש ה ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָשׂ ם
שׂ ם. ֹלא העּמ ים ל ׁש אר  אבל  שׂ ם, ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל

י שׂ ראל. בּ ני  אל דּ בּ ר כּ # ב )מ0וּ ם ואל (ויקרא ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌
אבוֹ ת ינ וּ חוּ  כּ לּ ם. וכן ּת אמר . י שׂ ראל  ◌ֲ◌ָ◌ָ◌3◌ֵ◌ְ◌ַֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְבּ ני
אמר וּ  ׁש כּ # וׁש ּמ אי, הלּ ל  הם ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהעוֹ לם,
עד  ּת וֹ רה דּ בר לוֹ  הוֹ דיע וּ  וֹלא ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ְלאוּ נקל וּ ס,

ׁש ל  הראׁש וֹ ן הדּ בר ראה, וּ בא ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ֶׁש נּ ּמ וֹ ל.
זה בּ י "ת, אל"ף ל ּת ינוֹ קוֹ ת  ׁש נּ וֹ תנים ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַהּת וֹ רה
לה7יג יכ וֹ לים  העוֹ לם בּ ני  ׁש אין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָדּ בר
לד בּ ר ׁש כּ ן וכל ברצ וֹ ן, וּ להעלוֹ ת וֹ  ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּ שׂ כלם
עליוֹ נים מלאכים ואפ לּ וּ  בּ פיהם, ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְאוֹ תוֹ 
כּ י  לה7יג, יכ וֹ לים אין העלי וֹ נים ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְועלי וֹ ני
וארבּ ע  ואלף הּק דוֹ ׁש . ה0ם נסּת רוֹ ת ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵהם
כּ לּ ם עוֹ למ וֹ ת, ׁש ל רבבוֹ ת וחמׁש  ◌ָ◌3◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵמא וֹ ת 
וּ ׁש נים וׁש בעים אל"ף, ׁש ל בּ קוֹ צוֹ  ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְּת לוּ יים
בּ אוֹ תיּ וֹ תיו  חקוּ קים קד וֹ ׁש ים ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵׁש מוֹ ת
ותחּת וֹ נים, עליוֹ נים  בהם ׁש עמדוּ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְר ׁש וּ מים,
הּמ ל#, ׁש ל הכּ ב וֹ ד וכּס א וארץ, ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָׁש מים
ׁש ּפ ׁש יט וּ ת אחד, לצד אחד מצּ ד ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְּת לוּ יים
ותוֹ מכים הע וֹ למוֹ ת, כּ ל ׁש ל ק יּ וּ מם ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהאלף

החכמה. בּ סוֹ ד ותחּת וֹ נים  עלי וֹ נים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶׁש ל

ועשׂ רוּ ׁש בילים עמ ּק ים וּ נהרוֹ ת נס ּת רים ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌3◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
מאוֹ תוֹ  יוֹ צאים כּ לּ ם  ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ֲאמיר וֹ ת,
והלאה מ כּ אן האלף. ׁש ּת חת ּת חּת וֹ ן ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַקוֹ ץ
חׁש בּ וֹ ן  ואין בּ בי"ת, אלף להתּפ 0ט  ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַמתחיל

כּ אן. ׁש נּ חקקה הּת וֹ רה לחכמה כּ ! מ-וּ ם ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌
לקׁש ר הכּ ל, ואמוּ נת הכּ ל  ׁש ל  הּק יּ וּ ם ֹ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִהיא

ז  עם זה האמוּ נה  ׁש ל כּ ראוּ יקׁש ר  וּ מי ה . ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌
וּ מי  האמ וּ נה. קׁש ר בּ אוֹ תוֹ  נקׁש ר ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶׁש נּ ּמ וֹ ל,

בּ וֹ  כּ תוּ ב בּ וֹ , נק ׁש ר  וֹלא נ ּמ וֹ ל  כב )ׁש ֹּלא (ויקרא ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
קדׁש . יאכל ֹלא זר  יג )וכל ֹלא(שמות ערל ועל ְ◌ָ◌ָ◌ַֹ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

הּט מאה רוּ ח התעוֹ ררה ׁש הרי  בּ וֹ . ◌ָ◌ְ◌3◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַֹיאכל 
בּ ר וּ # בּ ּק ד0ה . להתערב  וּ בא ◌ָ◌ָ◌3◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶׁש ּמ צּ דּ וֹ ,
רׁש וּ מים בּ ניו, ישׂ ראל את ׁש הפריד ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָהרחמן
עליהם וּ מ זּ המּת ם. מהם קדוֹ ׁש , ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌3◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶֹ◌ְבּ רׁש ם

כ )כּ תוּ ב , כּ ֹּלה(ירמיה שׂ וֹ רק נטעּת י # ואנכי ָ◌ְ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌3◌
כּ #, וּ מ0וּ ם אמת. אמת(מיכהז)זרע  ּת ּת ן ֶ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌

אמת. לזרע אמת, ּת וֹ רת לאחר. וֹלא ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְליעקב,
וּ נׁש קוֹ  אלעזר  רבּ י יד וֹ .בּ א על ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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כּ תוּ ב רבּ י אמר, יב )חזקיּ ה א כּ י (שמואל  ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ׁש מ וֹ  בּ עבוּ ר עּמ וֹ  את ה' יּט ׁש  ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌ִֹלא 
הּט עם מה עּמ וֹ , את  ה' יּט ׁש  ֹלא כּ י ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְוגוֹ '.

הגּ דוֹ ל  ׁש מוֹ  זהבּ עבוּ ר נקׁש ר הכּ ל  כּ י ? ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
בּ ּק דוֹ ׁש  י שׂ ראל  נק ׁש ר וּ  וּ ב ּמ ה זה. ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִעם

ה וּ א ׁש נּ ר ׁש םבּ רוּ # קדוֹ ׁש  ר ׁש ם  בּ א וֹ ת וֹ  ? ָ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
את ה ' יּט ׁש  ֹלא כּ # וּ מ0וּ ם ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ בשׂ רם,

ול ּמ ה ׁש נּ ר ׁש םע ּמ וֹ . הגּ דוֹ ל ׁש מוֹ  בּ עבוּ ר  ? ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ רית, נקראת הּת וֹ רה למדנוּ , ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָבּ הם.
והר ׁש ם בּ רית, נקרא הוּ א בּ רוּ # ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְוהּק דוֹ ׁש 
הכּ ל  ולכן בּ רית. נקרא הזּ ה ֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 
אמר מזּ ה. זה נפרד וֹלא זה עם זה ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנקׁש ר
אבל  יפה, - וי שׂ ראל  ּת וֹ רה ייסא, ר בּ י  ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ַלוֹ 
ׁש נּ קרא לנ וּ  מנּ ין הוּ א בּ רוּ # ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

ׁש כּ תוּ בבּ רית לוֹ , אמר  קו)? ויּ זכּ ר(תהלים ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֹ
נתבּ אר. והרי  נוֹ דע, והרי בּ ריתוֹ , ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָלהם

ּת ׁש מר וּ  חּק תי  יח)ואת אלּ וּ (ויקרא - ח ּק תי . ְ◌ֶ◌3◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌3◌ַֹ◌ֵ◌
הן  אלּ וּ  - מ ׁש ּפ טי הּמ ל#. הנהגוֹ ת ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵהן
אוֹ תן  כּ ל  אמר, יהוּ דה רבּ י הּת וֹ רה. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְגּ זר וֹ ת 
חּק תי , נקראוּ  צדק, ׁש נּ קראוֹ ת ◌ַֹ◌3◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהנהגוֹ ת
ׁש נּ קרא מקוֹ ם וּ בכל  הּמ ל#. גּ זרת ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְוהן
הּמ ל#, ׁש ל דּ ינוֹ  נקראוֹ ת הן ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִמׁש ּפ ט,
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  הּק ד וֹ ׁש , הּמ ל# ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הוּ א
הּמ ל# ׁש הוּ א ׁש לּ וֹ , ה0לוֹ ם ׁש כּ ל ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
זה אחוּ זים חלקים ׁש 0ני בּ מקוֹ ם ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

כּ תוּ ב, זה ועל  זה. פט )עם צדק (תהלים ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
ורחמים. דּ ין והם כּ סא#, מכ וֹ ן ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִוּ מׁש ּפ ט
כּ ת וּ ב, זה ועל וּ מׁש ּפ ט. חק כּ # ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ִוּ מ0וּ ם

קמז) לי שׂ ראל .(שם וּ מׁש ּפ טיו ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌3חּק יו
הע ּמ ים. לׁש אר וֹלא ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלישׂ ראל

אחריו מה גּ וֹ י .כּ תוּ ב  לכל כן  עשׂ ה ֹלא ? ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
עשׂ ה וֹלא ׁש נּ ּמ וֹ ל  גּ ב על אף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְוׁש נינוּ ,

גּ  כּ מוֹ  הוּ א הרי הּת וֹ רה, מצווֹ ת בּ כּ ל ,את וֹ י ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֹ

ׁש נינוּ , זה ועל תוֹ רה. דּ ברי  ללּמ דוֹ  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְואסוּ ר
כ ) אבנים(שמות מזבּ ח זה אבנים, ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִמזבּ ח

בּ מק וֹ מוֹ , עוֹ מד הלּ ב קׁש י והרי ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַמּמ ׁש .
ֹלא כּ # מ0וּ ם מ ּמ נּ וּ . פסקה ֹלא  ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌3◌ַ◌ְוהזּ המה 
ל וֹ . מוֹ עילה וֹלא מילה  א וֹ ת ּה  בידוֹ  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָעוֹ לה
עליה הנפ ּת  חרבּ # כּ י כּ תוּ ב, זה ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְועל
גּ וֹ י  לכל כן עשׂ ה ֹלא כּ #, מ 0וּ ם ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַוּת חללה.
לעוֹ לם ידעוּ ם, בּ ל וּ מׁש ּפ טים ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְסתם.

אחר דּ בר ע וֹ למים. ֹלא(קטן)וּ לעוֹ למי  , ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌
והנהג וֹ ת ּת וֹ רה סוֹ ד וֹ ת ׁש כּ ן כּ ל להם ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְנוֹ תנים

וכתוּ ב  לב )הּת וֹ רה. ע ּמ וֹ (דברים ה' חלק כּ י ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌
נחלתוֹ , חבל קמד )יעקב העם(תהלים אׁש רי ַ◌ֲ◌ֶֹ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌

אֹלהיו  ׁש ה' העם אׁש רי לּ וֹ  ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ כה

הם קדֹוׁשים עצמית קד ּׁשה להם יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻי ׂשראל 

וגו'ֹלא גּ וֹ י לכל  כן  כ )ע שׂ ה [זוהר:(קמז, ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

שמיני פ' מ"ב.)ויקרא  אלעזר](דף ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י 
אמר אביו. ׁש מעוֹ ן רבּ י לפני יוֹ ׁש ב ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָהיה
ה וּ א בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  עתיד  ׁש 0נינוּ  זה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶלוֹ ,

בּ ּמ ה ישׂ ראל, את בּ מהלטהר  לוֹ , אמר ? ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌
לו)0כּ תוּ ב מים(יחזקאל עליכם וזרק ּת י ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

ׁש נּ טהרים כּ יון וגוֹ '. וּ טהרּת ם ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְטה וֹ רים
בּ ּק דוֹ ׁש  ׁש נּ ד בּ קים וי שׂ ראל ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִמתק דּ ׁש ים ,

ׁש כּ תוּ ב קד ׁש , נקראוּ  הוּ א ב )בּ ר וּ # (ירמיה ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌
ּת בוּ אתה, ראׁש ית לה' ישׂ ראל ֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶֹקדׁש 

כו)וכת וּ ב לי .(שמות  ּת היוּ ן קדׁש  ואנׁש י  ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ה וּ א בּ רוּ # ׁש הּק דוֹ ׁש  ישׂ ראל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַאׁש ריהם

עליהם, כו)אוֹ מר לי (ויקרא והייתם ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌
ׁש כּ תוּ ב  מ 0וּ ם ה', אני  קד וֹ ׁש  כּ י  ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְקדׁש ים

וכתוּ ב  תדבּ ק , קמז)וּ בוֹ  עשׂ ה(תהלים  ֹלא  ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌
ידעוּ ם בּ ל וּ מׁש ּפ טים גּ וֹ י  לכל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵכן

◌ָ◌ְ◌ַהללוּ י ּה .

IIתהלים IIזוהר 
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סדרים ּג"ן ּג"ן. הּתֹורה נקראת  זה ְְִִִֵֶַַַָָמּׁשּום
מעין  והינּו - וחת ּומים נס ּתרים ּתֹורה ְְְְֲִִִֶַַַָָָׁשל 

נעּול. ּג"ן ׁשּכת ּוב  זהּו ֶֶַָָָחתּום
וגו'ֹלא גּ וֹ י לכל  כן  כ )ע שׂ ה [זוהר:(קמז, ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

קדמאה  תקונא קכז .)חדש ◌ְ◌ַ◌ַו יּ רא](דף 
מפרק  מ0ניהם ה גּ דּ לה. ה יּ ד את ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל
העוֹ לם אּמ וֹ ת ׁש הם סלעים. וּ מׁש בּ ר  ◌ָ◌ָ◌3◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָהרים

קבּ ל וּ  בּ וֹ ׁש ֹּלא  ׁש נּ אמר ה', מר וּ ח  תוֹ רה. ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
זהוּ  רעׁש . ונקראת ה'. רוּ ח עליו ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְונחה
גּ דוֹ ל  רעׁש  קוֹ ל  אחרי  ואׁש מע ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
הצּ ד  ׁש ל רע ׁש  להעביר ועתיד ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְוגוֹ '.

ה' ברעׁש  ֹלא בּ וֹ  ׁש נּ אמר אהאחר, (מלכים ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌
דברי יט ) כּ ה ׁש כּ תוּ ב זהוּ  אׁש . ונקראת .ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌

הצּ ד  ׁש ל  האׁש  ללח# ועתיד ה'. נאם ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌3◌ְ◌ֵ◌ָכּ אׁש 
נׁש אר ה'. באׁש  ֹלא  בּ וֹ  ׁש נּ אמר ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָהאחר,
ׁש כינה, ׁש היא דּק ה, דּ ממה בּ קוֹ ל  ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַהּמ ל #
ּת פּת ח שׂ פתי  אדּ ני ׁש בּ ּה  בּ חׁש אי, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְּת פלּ ה
רביעית היא ׁש בּ אר בּ עה ּת הלּ ת#. יגּ יד ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִוּ פי
קל ּפ וֹ ת, ׁש ֹלׁש  אבל ה 0כינה. ׁש היא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַדּק ה,
יאכל  ֹלא  ערלים לכם יהיה ׁש נים ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָׁש ֹלׁש 
זה קד ׁש , ּפ ריוֹ  כּ ל יהיה הרביעת ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַוּ ב0נה

אר בּ עה נכנסוּ  זה וּ מ 0וּ ם דּק ה. דּ ממה ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְקוֹ ל
ׁש נים בּ ׁש ֹלׁש  ׁש נּ כנס וּ  ׁש ֹלׁש ה ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַלּפ רדּ ס.
הציץ  ואחד וּ מת, הציץ אחד  - ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֲערלים
הרביעי  רעה. לתר בּ וּ ת יצא ׁש לי ׁש י ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְונפגּ ע,
ה לּ וּ לים קד ׁש  - הרביעית בּ 0נה ◌ִ◌ִ◌ֶֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ כנס 
סוֹ ד  וזהוּ  בׁש ל וֹ ם. ויצא בּ ׁש לוֹ ם נכנס ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַלה'.
ּפ ׁש ט, פ' ׁש הוּ א : הגּ ן בּ תוֹ # הּפ ר דּ ס ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶׁש ל
כּ מ וֹ  דּ רׁש ה, ד' ּפ סוּ ק, ׁש ל ראיה ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְר '
ההגּ דה. על  מׁש יבין אין ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶׁש בּ ארוּ ה
עוֹ לם עליוֹ ני ׁש ֹלׁש ה נפלוּ  האלּ וּ  ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִבּ ׁש ֹלשה 
רבּ י  סוֹ ד, ס ' ׁש הוּ א הרביעי  ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְונכׁש ל וּ .
בׁש ל וֹ ם. ויצא בּ ׁש לוֹ ם נכנס ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲעקיבא
זהוּ  גּ "ן. הּת וֹ רה נקראת זה  ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִוּ מ0וּ ם
ּת וֹ רה ׁש ל סדרים גּ "ן נע וּ ל. גּ "ן ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
כּ מ וֹ  חתוּ ם. מעין והינוּ  וחתוּ מים, ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִנסּת רים
אף  גּ וֹ י , אוֹ תוֹ  מנּס # ׁש ֹּלא וסתוּ ם חתוּ ם ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַיין
זהוּ  הּת וֹ רה. ס וֹ דוֹ ת להי וֹ ת צריכים ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָכּ #
כּ "ן  גּ וֹ י. לכל  כן ע שׂ ה ֹלא  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש כּ תוּ ב
בּ עלי  ּפ רׁש וּ ה זה וּ מ 0וּ ם סוֹ "ד. ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּ גימטריּ א
לגוֹ י , תוֹ רה  סתרי לג לּ וֹ ת אסוּ ר ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהּמ ׁש נה,

לעבוֹ דה אוֹ תם ינ ּס # זרה.ׁש ֹּלא ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌

IIתהלים IIזוהר 
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יהו�אקמח את הללוּ  ה$מים�הללוּ יּה  בּ ּמ רוֹ מים:מן הללוּ הוּ  ©§¨©§¤§Ÿ̈¦©¨©¦©§©§¦

לשרפה

השמים מן ה' את  א)הללו קמח]:(קמח, לפרק תהלים שלא[שימוש  אש לשריפת לאמרו טוב
תקלקל.

IIתהלים IIשימוש

זה וג ֹו' הּׁשמים מן ה' את הללּו ְְְִִֶֶַַַַָָהללּויה 
הּׁשבחים ּכללּות  ה ּוא  האחרֹון, ְְְֲִֶַַַַָָָוהּׁשבח

ה ּכל ֶַֹׁשל

וגוֹ 'הלל וּ יה  ה' את א)הללוּ  [זוהר:(קמח, ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌

פקודי פ' רל"ב)שמות ◌ַ◌ָּפ תח](דף 
קמח)ואמר, מן (תהלים ה' את הללוּ  הללוּ יה  ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

הזּ וֹ  הּת ׁש בּ חת וּ ראה, בּ א וגוֹ '. ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים
דּ וד  ׁש ה וּ אאמר הּק דוֹ ׁש , ה0ם סוֹ ד  כּ נגד  ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌

הן, תׁש בּ חוֹ ת ׁש ּת י הכּ ל. ּת ׁש בּ חת ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְכּ לל 
ׁש ה וּ א העלי וֹ ן, הּק ד וֹ ׁש  ה0ם סוֹ ד ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְכּ מוֹ 
זה, ואלּ וּ : הכּ ל. ּת ׁש בּ חת ׁש ל  ◌ֶ◌ֵ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַהכּ לל
ה0בחים כּ ללוּ ת ׁש הוּ א האחרוֹ ן, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְוה0בח

ׁש כּ תוּ ב הכּ ל , קנ)ׁש ל אל (שם הללוּ  הללוּ יּה  ֶ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
מינים, עשׂ רה על היה  זה אבל וגוֹ '. ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ קדׁש וֹ 
בּ 0ם אחד  סוֹ ד  והכּ ל ׁש בעה, על ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ה 0מים, מן ה' את הלל וּ  הלל וּ יּה  ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש .
להתּפ 0ט צדדים ׁש 0ה ׁש ל  ראׁש ית ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִזוֹ הי
כּ מ וֹ  לׁש אלה, ׁש ּק יּ ם סוֹ ד  ׁש זּ הוּ  ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְלמּט ה,

ד )ׁש נּ אמר לימים(דברים נא ׁש אל  כּ י ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌
יׁש  כּ אן עד וגוֹ '. לפני; היוּ  אׁש ר  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִראׁש וֹ נים
וגוֹ ', בּ רא אׁש ר  היּ וֹ ם מן  ל 0אלה. ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְר ׁש וּ ת 
עוֹ מד  ֹלא והלאה מכּ אן - ה 0מים קצה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְועד
וגנ וּ ז. טמיר מקוֹ ם ׁש ה וּ א  מ0וּ ם ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַל0אלה,
הללוּ הוּ  ה0מים מן ה ' את הלל וּ  זה, ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְועל

צדדים, ׁש ני אלּ וּ  - רוםבּ ּמ רוֹ מים (שהם ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌
מתּפ 0טיםההתחלה) וּ מכּ אן וּ שׂ מאל. ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ִ◌ָימין

להתּת ּק ן  הדּ רגוֹ ת בּ סוֹ ד  למּט ה  האחרים ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָכּ ל

ׁש ני  הם אלּ וּ  - מלאכיו כל הללוּ הוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָכּ ראוּ י.
את להׁש עין הגּ וּ ף ּת חת ׁש עוֹ מדים ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַעּמ וּ דים

עליהם. ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַהגּ וּ ף

נׁש ען בּ א  ׁש הגּ וּ ף הע ּמ וּ דים אוֹ תם וּ ראה, ְֹ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
הּמ לאכים, בּ סוֹ ד כּ אן  עוֹ מדים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲעליהם,
מ ּמ קוֹ ם ללכת ׁש ליחים הן  ׁש היּ רכים ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמ0וּ ם
ׁש נּ קראים א וֹ תם יוֹ צאים זה וּ מּס וֹ ד ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְלמקוֹ ם,
בּ ׁש ליח וּ ת ללכת ׁש ליחים  ׁש הם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַמלאכים,
צבאיו  כּ ל  הלל וּ הוּ  למקוֹ ם . מּמ קוֹ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲאדוֹ נם
החילוֹ ת כּ ל מּמ נּ וּ  ׁש יּ וֹ צאים מקוֹ ם זהוּ  -ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
הבּ רית אוֹ ת ס וֹ ד העלי וֹ נים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ים
הרבבוֹ ת, ׁש אר בּ כל  ר ׁש וּ ם  והוּ א ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּק דוֹ ׁש ה,

ׁש כּ תוּ ב ׁש אמרנוּ , מח)כּ מוֹ  צבא וֹ ת(ישעיה ה' ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
החילוֹ ת ׁש אר בּ כל ה וּ א  אוֹ ת ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְׁש מוֹ ,
עוֹ מד  בּ וֹ  - וירח ׁש מׁש  הללוּ הוּ  ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְוהרבבוֹ ת.
וּ בוֹ  להאיר, ה0מׁש  והוּ א הזּ ה, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַהּס וֹ ד
ׁש ּמ אירים, עליוֹ נים כּ וֹ כבים ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְעוֹ מדים
חוֹ זר כּ # אחר בּ ארנוּ . והרי  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַוּ מזּ לוֹ ת,
בּ ר וּ ם ׁש עוֹ מד מקוֹ ם לאוֹ תוֹ  ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה
הללוּ הוּ  הכּ ל , נתקעים ו ׁש ם ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַהּמ רוֹ מים,
מן  ה' את הלל וּ  כּ # אחר ה0מים . ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְׁש מי

א לּ ה כּ נגד  וגוֹ '.הארץ. וּ ברד אׁש  ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌

ישראל מארץ נתהוו  הארצות  כל

וגו 'הללוּ  ה)מים מן ה' א)את [זוהר:(קמח, ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌

בראשית  פ' יג :)חדש אמר](דף ׁש מע, ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְֹבּ א
אוֹ תוֹ  אחד, עשׂ ה מהכּ ל יהוּ דה, ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י

IIתהלים IIזוהר 
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כּ לב הללוּ הוּ  מלאכיו כל הללוּ הוּ ג צבאיו:(צבאו)הללוּ הוּ  וירח ׁש מׁש  הללוּ הוּ  ©§¨©§¨¨©§¨§¨¨©§¤¤§¨¥©©§
אוֹ ר: כּ וֹ כבי ה$מים:ד כּ ל מעל אׁש ר והּמ ים ה$מים ׁש מי יהללוּ ההללוּ הוּ  ¨§¥©§§¥©¨¨¦§©©¦£¤¥©©¨¨¦§©§

יהו� ׁש ם ונבראוּ :�את צוּ ה הוּ א וֹלאוכּ י נתן חק לעוֹ לם לעד ויּ עמידם ¤¥§Ÿ̈¦¦¨§¦§¨©©£¦¥¨©§¨¨¨©§

יהו�זיעבוֹ ר: את ּת המוֹ ת:�הללוּ  וכל ּת נּ ינים הארץ וּ ברדחמן אׁש  ©£©§¤§Ÿ̈¦¨¨¤©¦¦§¨§Ÿ¥¨¨

דברוֹ : עשׂ ה סערה רוּ ח וקיטוֹ ר ארזים:טׁש לג וכל ּפ רי עץ גּ בעוֹ ת וכל ההרים ¤¤§¦©§¨¨Ÿ¨§¨¤¨¦§¨§¨¥§¦§¨£¨¦
כּ נף:י וצּפ וֹ ר רמשׂ  בּ המה וכל וכליאהחיּ ה שׂ רים לאּמ ים וכל ארץ מלכי ©©¨§¨§¥¨¤¤§¦¨¨©§¥¤¤§¨§ª¦¨¦§¨

ארץ: נערים:יבׁש פטי עם זקנים בּ תוּ לוֹ ת וגם יהו�יגבּ חוּ רים ׁש ם את יהללוּ  Ÿ§¥¨¤©¦§©§§¥¦¦§¨¦§©§¤¥§Ÿ̈

וׁש מים:� ארץ על הוֹ דוֹ  לבדּ וֹ  ׁש מוֹ  נשׂ גּ ב לכלידכּ י ּת הלּ ה לעּמ וֹ  קרן ויּ רם ¦¦§¨§§©©¤¤§¨¨¦©¨¤¤¤§©§¦¨§¨

הללוּ יּה : קרבוֹ  עם ישׂ ראל לבני ¨§©Ÿ§©¥¨§¦¥§¦¨¦£חסידיו

הרקיע וזהוּ  מכּ לּ ם, א)המׁש בּ ח (יחזקאל  ַ◌ְ◌3◌ָ◌ִ◌3◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌
נתהוּ וּ  ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הנּ וֹ רא, הּק רח ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְכּ עין
לרקיע  אֹלהים ויּ קרא  ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים,
וזוֹ  מ כּ לּ ן, המׁש בּ חת אוֹ תּה  וארץ ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָׁש מים.
ׁש אר נתהוּ וּ  וּ מּמ נּ ה ישׂ ראל, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶארץ

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  ח)הארצוֹ ת, ֹלא(משלי  עד ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
י שׂ ראל , ארץ  זוֹ  - ארץ וח וּ צ וֹ ת. ארץ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָעשׂ ה
לארץ. ׁש בּ חוּ צה הארצ וֹ ת ׁש אר - ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְוחוּ צוֹ ת
ה0אר, כּ ל נתהוּ וּ  וּ מּמ נּ וּ  אחד, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָהאדם

כּ ל (שם)ׁש כּ תוּ ב  וכן ּת בל. עפרוֹ ת וראׁש  ֶ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
לנוּ  מ נּ ין יצחק, רבּ י אמר בּ זה. ?כּ יּ וֹ צא ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

דּ וד ׁש אמר הזּ ה קמח)מהּפ ס וּ ק (תהלים  ֵ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
ׁש נּ עשׂ וּ  מאוֹ תוֹ  ה0מים, מן ה' את ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ַהללוּ 

מּמ נּ וּ . ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַה0מים

מעל א ׁשר וה ּמים  הּׁשמים ׁשמי  ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהללּוהּו
ִַָָהּׁשמים:

וגו'הלל וּ ה וּ  ה )מים  ד)ׁש מי ח "ג:(קמח, [זוהר  ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌

רנח.) תורה ](דף ׁש מי זוהר  ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַהלל וּ ה וּ 
אמר ה 0מים. מעל  א ׁש ר וה ּמ ים  ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַה 0מים
מים זכרים , העליונים  מים  הנאמן רועה 

נקבות רבי רטהתחתונים  אמר ועליהם
שיש לאבני כשתגיעו לתלמידיו, עקיבא
תסתכנו פן מים , מים  תאמרו אל טהור
אלא שנראים , כמו מים  הם  אין כי בנפשכם ,
למים נדמו זה ובשביל נובע, אור זהו
קצוץ ואל  הפסק לו אין ההוא ואור נובעים ,
מים נקראים הכתר מן שנובעים  ולפי ופרוד ,

סוף להם  הכתררישאין נקרא .כי סו"ף  אי"ן

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

ומקבליםרט. להתחתונים  משפיעים  העליונים  פי'
דין: מן  הראשון רי.דין כח הוא  שהכתר  כיון ר "ל

לכן  הוא, ברוך סו"ף  האי"ן מן  שנאצל להראשונים 
שמו: על נקרא 
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ליהו�אקמט ׁש ירוּ  חסידים:�הללוּ יּה  בּ קהל ּת הלּ תוֹ  חדׁש  ׁש יר ©§¨¦©Ÿ̈¦¨¨§¦¨¦§©£¦¦
במלכּ ם:ב יגילוּ  ציּ וֹ ן בּ ני בּ עשׂ יו ישׂ ראל במחוֹ לג ישׂ מח ׁש מוֹ  יהללוּ  ¦§©¦§¨¥§Ÿ¨§¥¦¨¦§©§¨§©§§§¨

תרבה שלא  לשרפה 

חדש שיר לה' שירו  א)הללויה קמט]:(קמט , לפרק תהלים אש[שימוש לשריפת ג "כ לאמרו  טוב 
תרבה . שלא 

IIתהלים IIשימוש

מּגן  וא ּמֹו אביו את עֹוקר ה ּוא ּברּוְך ְְִִִַַָָָה ּקדֹוׁש
לׂשמחה עּמֹו ּומביאם ְְְִִִֵֶָָעדן

וגו'י שׂ מח  ּב עשׂ יו  ב )י שׂ ראל  [זוהר:(קמט, ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌

פנחס  פ ' רי"ט.)במדבר לנוּ ](דף  ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִוּ מנּ ין
הּק דוֹ ׁש  את ל ׁש ּת ף לישׂ ראל להם ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶׁש יּ ׁש 

בחדותם וּ ׁש כינתוֹ  ה וּ א  שאינה?בּ רוּ # (משום ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌
מאלו) שלו בשתפות אלא (תהליםׁש כּ תוּ בשמחה, ֶ◌ָ◌

י שׂ רקמט ) חדוהישׂ מח אוֹ תּה  בּ עשׂ יו. אל ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
בּ עשׂ יו  בּ עשׂ יו. אלּ א אינ ּה , ישׂ ראל !?ׁש ל ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ָֹ◌

לכּת ב  לוֹ  צרי# הּק דוֹ ׁש בּ עוֹ שׂ וֹ  אלּ וּ  אלּ א ! ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
וּ ׁש כינתוֹ , הוּ א ׁש אף בּ ר וּ # ואּמ וֹ . ואביו  ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌

עוֹ קרם  הוּ א בּ ר וּ ! הּק דוֹ ׁש  ׁש ּמ תוּ , גּ ב ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַעל 
חדוה  לאוֹ תּה  עּמ וֹ  וּ מביאם עדן ,מ גּ ן  ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

בּ רוּ ! הּק ד וֹ ׁש  עם חדוה ׁש ל חלק ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָלקחת
וּ ׁש כינתוֹ  ׁש נּ אמרהוּ א כּ מוֹ  מ), העשׂ וֹ (איוב  ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ָ◌ֹ

חר בּ וֹ . ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַיגּ ׁש 

וזהּו אחת א ּומנ ּות ּבעצמֹו ּברא  ְְְֶַַַַָָָָָה ּקּב"ה
ּבֹו ׁשּתף  ה ּקּב"ה ַָָָָָֻֻהאדם

נעשׂ הדּ בר אדם ׁש בּ ן מ0וּ ם - בּ עשׂ יו  אחר ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
בּ ר וּ # וה ּק דוֹ ׁש  וא0ה  איׁש  ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌3◌ְבּ ׁש ּת פוּ ת

כּ תוּ ב זה סוֹ ד ועל א)הוּ א, נעשׂ ה(בראשית  ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌
אּמ נים ׁש ֹלׁש ה ׁש 0נינוּ , בּ ׁש ּת פוּ ת. ◌ִ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָאדם,
מהם להוֹ ציא הוּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָעשׂ ה
והּמ ים. והארץ, ה0מים, הם: ואלּ וּ  ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָעוֹ לם,
כּ מ ּק דם. וחזרוּ  אחד, י וֹ ם ׁש ּמ ׁש  אחד  ◌ֶֹ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְוכל

ׁש לּ הם, אּמ נוּ ת ה0מים הוֹ ציאוּ  ראׁש וֹ ן ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִיוֹ ם
ויהי (שם)ׁש כּ תוּ ב אוֹ ר יהי  אֹלהים ו יּ אמר  ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌

אּמ נוּ ת הּמ ים  הוֹ ציאוּ  ׁש ני י וֹ ם ◌ָ◌3◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵאוֹ ר .
ׁש כּ תוּ ב יהי (שם)למעשׂ ה, אֹלהים ויּ אמר  ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌

מים חצי עלוּ  וגוֹ '. הּמ ים בּ תוֹ # ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָרקיע
ואלמלא למּט ה. נׁש אר וּ  מים וחצי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְלמעלה,
ע וֹ מד . היה ֹלא הע וֹ לם נפרד וּ , ׁש הּמ ים ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָכּ #
כּ מ וֹ  והוֹ ציאה הארץ עשׂ תה ׁש לי ׁש י ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְיוֹ ם
ּת דׁש א אֹלהים ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌3◌ֶׁש צּ וּ תה,
הארץ  וּת וֹ צא  וכת וּ ב ע שׂ ב, דּ ׁש א ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

וגוֹ '. ◌ְ◌ֶ◌ֶדּ ׁש א

הוֹ ציאעד אלּ ה מ 0ֹלׁש ה אּמ נ וּ ת כּ ל  כּ אן ֵ◌ָ◌ָ◌3◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌
נׁש אר וּ  0הצטוּ וּ . מה ועשׂ וּ  ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌3אּמ נוּ תוֹ ,
הצט וּ ה רביעי יוֹ ם אחר וֹ נים. ימים ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְׁש ֹלׁש ה
ׁש כּ תוּ ב  אּמ נוּ תוֹ , לעשׂ וֹ ת ראׁש וֹ ן ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌3אּמ ן 
ׁש מים. והינוּ  וגוֹ ', מארת יהי  אֹלהים ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְֹֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַויּ אמר
ׁש ה וּ א הּמ ים, הוֹ ציאוּ  החמיׁש י  ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַבּ יּ וֹ ם
אלהיּ ם ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב אחרת, ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌3אּמ נ וּ ת
ע שׂ תה ה00י בּ יּ וֹ ם וגו ', הּמ יּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַיּ 0רצּ וּ 
אֹלהים ויּ אמר ׁש כּ תוּ ב אּמ נוּ תּה , ◌ִ◌ֱ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌3◌ֶ◌ָ◌ָהארץ
ׁש 0ֹלׁש ת כּ יון וגוֹ '. חיּ ה נפׁש  הארץ  ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵּת וֹ צא

מ הׁש לימ וּ  האלּ ה אמרהאּמ נים עשׂ יהם, ָ◌3◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
יׁש  אחת אּמ נוּ ת הוּ א: בּ רוּ # הּק ד וֹ ׁש  ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָלהם
כאחד , התחבּ רוּ  אדם . והוּ א לעשׂ וֹ ת, ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִלי
ואני  ׁש לּ כם, גּ וּ ף  אדם. נע שׂ ה עּמ כם, ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַואני
כּ מ וֹ  אדם. ונע שׂ ה עּמ כם ׁש ּת ף ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ֶ◌ְ◌ֶאהיה

IIתהלים IIזוהר 
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לוֹ : יזּמ רוּ  וכנּ וֹ ר יהו�ד בּ תף רוֹ צה יפאר�כּ י בּ עּמ וֹ  §Ÿ§¦§©§¦¤§Ÿ̈§©§¨¥
בּ יׁש וּ עה: מׁש כּ בוֹ תם:הענוים על ירנּ נוּ  בּ כבוֹ ד חסידים יעלזוּ  £¨¦¦¨©§§£¦¦§¨§©§©¦§§¨

כּ ן. כּ # אחר  גּ ם בׁש ּת פוּ ת, היה  ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש בּ ּת חלּ ה
וּ מעשׂ ה ה0מים מע שׂ ה ע וֹ שׂ ה ׁש בּ וֹ  - ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַאבּ א
כּ מ וֹ  ׁש ליׁש י  אּמ ן  ׁש היא - והא0ה ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַהּמ ים,
יחד  ׁש הׁש ּת ּת ף הוּ א  בּ רוּ # והּק ד וֹ ׁש  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ,

בּ עשׂ יו. כּ ת וּ ב זה סוֹ ד  ועל ◌ָֹ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִאּת ם.

מהעוֹ לםואף נפרדוּ  ואּמ א ׁש אבּ א גּ ב על ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ׁש 0נינוּ , ׁש ּת פוּ ת. בּ כל חדוה  יׁש  ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌3◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַהזּ ה,
בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  את מׁש ּת ף ׁש האדם ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּ ׁש עה
ה וּ א בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  בּ א ׁש לּ וֹ , בּ חדוה ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַהוּ א
ׁש הם ואּמ וֹ , אביו  את מ0ם ועוֹ קר  עדן ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלגן
לאוֹ תּה  עּמ וֹ  אוֹ תם  וּ מביא אּת וֹ , ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌3ׁש ּת פים
ֹלא אדם  וּ בני ׁש ם, מזּמ נים וכלּ ם ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶחדוה,
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  האדם, בּ צרת אבל ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְיוֹ דעים.
לאביו  מוֹ דיע וֹלא לבדּ וֹ , אליו מזּמ ן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌3◌ְהוּ א

ׁש כּ תוּ ב זהוּ  יח)וּ לאּמ וֹ . לי (תהלים בּ צּ ר ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
וגוֹ '. אׁש וּ ע אֹלהי  ואל ה ' ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶאקרא

ּב כבוֹ ד יעלז וּ  ה)חסידים  ויקרא:(קמט, [זוהר ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

מות  אחרי  ס"ב.)פ ' רבּ י ](דף ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָּפ תח
ואמר, קמט )ׁש מעוֹ ן  חסידים(תהלים יעלזוּ  ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

למדנוּ , וגוֹ '. מ ׁש כּ בוֹ תם על יר נּ נוּ  ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְבּ כבוֹ ד
ׁש יּ ּמ צאוּ  האמוּ נה, קׁש ר  נקׁש ר  מדּ וֹ ת ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ י"ג
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  אמוּ נתוֹ  וכל לכּ ל . ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ָ◌ְברכוֹ ת
עשׂ רה בּ ׁש ֹלׁש  זה ועל בּ ׁש ֹלׁש . נסּת רוּ  ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִהוּ א
מּק ל  ׁש בּ ארנוּ  כּ מוֹ  ה ּת וֹ רה, מתע ּט רת ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִמדּ וֹ ת
פעמים וכּמ ה וכ וּ ', ׁש וה וּ מגּ זרה  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ָוחמר 
בּ זה. מתעּט ר  הּק דוֹ ׁש  וה0ם זה, את ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵבּ ארנ וּ 
יעקב  ׁש רצה ׁש עה  בּ אוֹ תּה  ראה, ֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְֹבּ א

בּ ׁש ם בניו  מה(בקשר )ׁש יּ תבּ רכ וּ  האמוּ נה, ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ַ◌
מט )?כּ תוּ ב  י שׂ ראל (בראשית ׁש בטי א לּ ה כּ ל  ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

עשׂ ר, ׁש ֹלׁש ה  הרי  - וזּ את עשׂ ר ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְׁש נים

והתקיּ מ וּ  ׁש כינה עּמ הם ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הׁש ּת ּת פה
כּ ברכתוֹ  אׁש ר  איׁש  ׁש כּ תוּ ב והינוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהבּ רכ וֹ ת.

כּ ברכתוֹ  זּ ה מה אתם. דּ גמאבּ ר# בּ אוֹ ת ּה  ? ֵ◌ַ◌ָֹ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ָ◌
וּ מדּ ה. מדּ ה כּ ל ׁש ל כּ ברכתּה  מעלה, ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ל

עוֹ לוֹ תולמדנוּ , מדּ וֹ ת אוֹ תן כּ ל ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
בּ ראׁש  ונחוֹ ת ֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִוּ מתעּט רוֹ ת
אוֹ תוֹ  הּמ ל #, ראׁש  מתעּט ר וׁש ם ◌ֶ◌ֶ◌ַֹ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶאחד ,
חסיד וּ ת, ׁש ל  עלי וֹ נה בּ דר גּ ה ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קרא
הכּ בוֹ ד  אוֹ תוֹ  כּ ל יוֹ רׁש ים ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְוהחסידים

ח יעלזוּ  ׁש כּ תוּ ב -ׁש לּ מעלה, בּ כבוֹ ד  סידים ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌
בּ עוֹ לם - מׁש כּ בוֹ תם על ירנּ נוּ  הזּ ה, ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָבּ עוֹ לם 
ׁש יּ וֹ דעים - בּ גרוֹ נם אל רוֹ ממ וֹ ת  ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַהבּ א.
חרב  ואז כּ ראוּ י, האמוּ נה קׁש ר  את ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ִלקׁש ר

ּפ יפיּ וֹ ת חרב  איזוֹ  בּ ידם. זוֹ הי ּפ יפיּ וֹ ת ? ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ִ◌
הוּ א. בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  ׁש ל  חרבּ וֹ  לה', ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶחרב

ול ּמ ה דינים. בּ ׁש ני לוֹ הטת - ?ּפ יפ יּ וֹ ת ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ּפ נחס  ר בּ י  והרי וגוֹ '. בּ גּ וֹ ים נקמה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת
העלי וֹ ן, הראׁש  החסד, כּ תר  יאיר, ◌ְ◌ֶ◌ָֹ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶבּ ן
וה וּ א ׁש לּ מעלה, ה כּ בוֹ ד את ירׁש  כּ # ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִמ0וּ ם
קׁש ר קדוֹ ׁש , קׁש ר עלי וֹ ן, קׁש ר ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָקׁש ר
וּ בעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם חלקוֹ  אׁש רי ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ָהאמ וּ נה.

נאמר, הזּ ה ה0לחן על מא)הבּ א . זה(יחזקאל ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌3◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌
ונׁש ק  ּפ נחס רבּ י  קם ה'. לפני  אׁש ר ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ְ◌3◌ַה0לחן
וּ לכל  אלעזר  לרבּ י  ונׁש ק אוֹ תוֹ , וּ בר # ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵלוֹ 

וּ בר #. כּ וֹ ס  נטל א וֹ תם. וּ בר # ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַהחברים

אלפי הֹורגים לה ּקּב"ה ה ּׁשבח  ידי ְְְְִֵֵֶַַַַַָֻעל 
ִִַמּזיקים

ּב כב וֹ דיעלז וּ  ה)חסידים  במדבר:(קמט, [זוהר ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

בלק  רי"א :)פ' אמר,](דף אלעזר ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַרבּ י 
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בּ ידם:ו ּפ יפיּ וֹ ת וחרב בּ גרוֹ נם אל ּת וֹ כחתזרוֹ ממוֹ ת בּ גּ וֹ ים נקמה לעשׂ וֹ ת §¥¦§¨§¤¤¦¦§¨¨©£§¨¨©¦¥Ÿ
ברזל:חבּ לאּמ ים: בּ כבלי ונכבּ דיהם בּ זקּ ים מלכיהם בּ הםטלאסר לעשׂ וֹ ת ©§ª¦¤§Ÿ©§¥¤§¦¦§¦§§¥¤§©§¥©§¤©£¨¤

הללוּ יּה : חסידיו לכל הוּ א הדר כּ תוּ ב ¨§©¨¦£¨§¨¨¨¨§¦מׁש ּפ ט

י ׁש כּ ב  ֹלא מהוּ  י ׁש כּ ב, לילהֹלא בּ כל אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ֹלא רבּ וֹ נוֹ , בּ מצווֹ ת הוֹ ל# אדם כּ ׁש בּ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְולילה
וּ מאה אלף ׁש הוֹ רג עד מּט תוֹ  על  ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵׁש וֹ כב
רעים מינים מאוֹ תם וחמׁש  ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְועשׂ רים
הם אלף  אמר, אבּ א רבּ י עּמ וֹ . ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש 0וֹ רים

ׁש כּ תוּ ב שׂ מאל, צא)מצּ ד מצּ דּ #(תהלים  י ּפ ל ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ִ◌ְ◌
ׁש כּ תוּ ב כּ מוֹ  קמט )אלף , חסידים(שם יעלזוּ  ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

וגוֹ ', בּ גר וֹ נם  אל רוֹ ממוֹ ת וגוֹ ', ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְבּ כבוֹ ד
י ׁש כּ ב  ֹלא ׁש כּ תוּ ב זהוּ  וגוֹ '. נקמה ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַלעשׂ וֹ ת

וגוֹ '. מׁש ּפ ט בּ הם לעשׂ וֹ ת וזהוּ  ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ְוגוֹ ',

מ ּלֹומר ודֹוממים ממּתינים ה ּׁשרת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָמלאכי
- נפׁשֹות ׁשּיתּכּנס ּו עד בלילה  ְְְְִִֶַַַַָָׁשירה
לׁשמּה ּבּתֹורה העֹוסקים  חכמים  ְְְֲִִִִֵַַָָָָּתלמידי 

ּב כבוֹ ד יעלז וּ  ה)חסידים  חדש:(קמט , [זוהר ַ◌ְ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌

הנעלם  מדרש לך  לך )פ' ל. ◌ַ◌ָאמר](דף 
לילה בּ כל אין וּ ראה, בּ א יהוּ דה, ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַר בּ י
הּפ נים שׂ ר מטטרו"ן אוֹ חז ׁש אינוֹ  ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְולילה
הע וֹ סקים חכמים ּת למידי ׁש ל  נׁש מתם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָכּ ל
הּק דוֹ ׁש  לפני אוֹ תן וּ מראה ל ׁש מּה , ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַבּ ּת וֹ רה 
ה0רת מלאכי וּ ממ ּת ינים הוּ א, ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָבּ רוּ #
ׁש יּ תכּ נּ סוּ  עד ׁש ירה, מלּ וֹ מר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְודוֹ ממים
לאל  בּ יחד ויזּמ ר וּ  עּמ הם , הצּ דּ יקים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַנפׁש וֹ ת

אלּ וּ ע  - בארץ  נראוּ  הנּ צּ נים ׁש נּ אמר  לי וֹ ן. ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
הגּ יע  הזּ מיר עת לׁש מ ּה . בּ ּת וֹ רה ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָהעוֹ סקים
וקוֹ ל  בּ יחד . לבוֹ ראם לזּמ ר  עת ה וּ א אז -ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌
הבּ א מטטרו "ן, זה - בּ ארצנ וּ  נׁש מע ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַהּת וֹ ר 
לי וֹ צרם לז ּמ ר צדּ יקים ׁש ל  נׁש מתם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִֹ◌ֱ◌ֶלאסף

ׁש נּ אמר ולילה, לילה קמט )בּ כל יעלזוּ (תהלים ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌
מהוּ  מׁש כּ בוֹ תם. על ירנּ נוּ  בּ כבוֹ ד ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲחסידים

מטטרו"ן.בּ כבוֹ ד  זה יהוּ דה, ר בּ י  אמר ? ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

ומצלת מגינה המטה על שמע קריאת
המזיקים מן

ּב גרוֹ נם רוֹ ממוֹ ת ו )אל פ ':(קמט  דברים [זוהר ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ער"ב.)עקב להם,](דף אאמר  (מלכים ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
ודּ אי כ ) ׁש הרי  כּ מפּת ח. ח וֹ גר  יתהלּ ל  ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַאל

קריאת הּק וֹ רא כּ ל ּפ רׁש וּ ה, ׁש מע  ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִבּ קריאת
ּפ יפיּ וֹ ת, חרב  אוֹ חז כּ אלּ וּ  מּט תוֹ , על ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְׁש מע

קמט )ׁש כּ תוּ ב  בּ גר וֹ נם(תהלים אל  רוֹ ממוֹ ת ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌
צרי# החרב ונענוּ ע בּ ידם. ּפ יפ יּ וֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְוחרב
כּ די  ׁש בּ ארוּ ה, כּ מוֹ  צדדים, ל ׁש 0ה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְלנענע ּה 
ועל  הארץ ועל ה0מים על  ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶׁש ּת מליכ וּ הוּ 
י ' החרב. גּ וּ ף  ו', וזוֹ  העוֹ לם. ר וּ ח וֹ ת  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַאר בּ ע 
נרּת יק  פיפיּ וֹ ת. ׁש ּת י ה"ה, החרב . ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַֹראׁש 

אדני . ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַהחרב,
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עזּ וֹ :אקנ בּ רקיע הללוּ הוּ  בּ קדׁש וֹ  אל הללוּ  בגבוּ רתיובהללוּ יּה  הללוּ הוּ  ©§¨©§¥§¨§©§¦§¦©ª©§¦§Ÿ¨
גּ דלוֹ : כּ רב וכנּ וֹ ר:ג הללוּ הוּ  בּ נבל הללוּ הוּ  ׁש וֹ פר בּ תקע הללוּ הוּ ד הללוּ הוּ  ©§§Ÿª§©§§¥©¨©§§¥¤§¦©§

ועוּ גב: בּ מנּ ים הללוּ הוּ  וּ מחוֹ ל בּ צלצליהבתף הללוּ הוּ  ׁש מע בצלצלי הללוּ הוּ  §Ÿ¨©§§¦¦§¨©§§¦§§¥¨©©§§¦§§¥

הללוּ יּה :ותרוּ עה: יּה  ּת הלּ ל ׁש מה הנּ  כּ ל §¨Ÿ©§¨¨§©¥¨©§¨

ּכל את צרי ְך הּוא ּברּוְך ִֶַָָָָה ּקדֹוׁש
ְִַָהּתׁשּבח ֹות?!

וגו 'ה לּ לוּ ה וּ  ׁש וֹ פר ג)ּב תקע [זהר:(קנ , ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

בראשית פרשת  טו:)חדש  עוֹ ד ](דף 
0כּ תוּ ב מה אלעזר, ר בּ י קנ)אמר  (תהלים ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

בּ נב "ל  הללוּ ה"וּ  ׁש וֹ פר  בּ תקע ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַהללוּ הוּ 
הלל וּ ה"וּ  וּ מחוֹ ל בּ ת"ף הללוּ ה"וּ  ◌ְ◌ַ◌ָֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְוכנּ וֹ "ר
בּ ר וּ # הּק דוֹ ׁש  צרי# וכי ועגב. ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ מנּ י"ם

את ?זההוּ א ֶ◌ֶ◌

ה ּנׁשמה ה ּלּול  את רֹוצה ְִֶֶַָָה'

ּב צלצלי הלל וּ ה וּ  הללוּ הוּ  ׁש מע ּב צלצלי ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌

ה)תרוּ עה פ ':(קנ , חדש [זוהר ְ◌ָ◌

0ּת ׁש בּ ח וּ בראשית] מה כּ ל דּ וד , אמר ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶאלּ א
הזּ מר בּ מיני  ה וּ א  בּ רוּ # הּק דוֹ ׁש  ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִלפני 
לחבר וֹ : האוֹ מר כּ אדם כל וּ ם. אינוֹ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַהלּ לוּ ,
0ּת עשׂ ה מה וכל וזה , זה עשׂ ה ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַעכׁש ו
כּ # ּפ לוֹ ני. דבר ׁש ּת ע שׂ ה עד  כל וּ ם, ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵאינוֹ 

דּ  הללוּ הוּ וד ,אמר  ׁש מע בּ צלצלי  הללוּ הוּ  ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌
תרוּ עה  אלּ אבּ צלצלי הללוּ , אינוֹ  כּ ל וֹ מר , ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌

הללוּ  י ּה ?מהוּ  ּת ה לּ ל הנּ ׁש מה כּ ל ַ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌
הלּ וּ ל הללוּ יּה . אלּ א כלוּ ם, אינוֹ  והאחר  ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  הנּ ׁש מה (שם)ה נּ ׁש מה, כּ ל  ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
י ּה  הללוּ יּה .ּת הלּ ל  ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

האנ ׁשים ּדרגֹות לפי  ּונ ׁשמה רּוח  ְְְֲִִֶֶַַָָָָנפׁש

יּה ּכ ל  ּת הלּ ל  ו )הנּ ׁש מה שמות:(קנ [זוהר ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

משפטים  ע"ב)פרשת צד וּ ראה,](דף  ◌ֵ◌ְֹבּ א
מצּ ד  נפׁש  ל וֹ  נוֹ תנים איׁש , ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְכּ ׁש נּ וֹ לד
אלּ ה מצּ ד טהר, ׁש ל מצּ ד ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַֹ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהבּ המה
- י וֹ תר  זכה הּק ד ׁש . אוֹ פנּ י ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ קראים
זכה הּק דׁש . חיּ וֹ ת ׁש ל מצּ ד ר וּ ח ל וּ  ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְנוֹ תנים
הכּ ּס א. ׁש ל  מצּ ד  נׁש מה לוֹ  נוֹ תנים - ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵיוֹ תר
ׁש ל  וׁש פחה עבד  אמה, הם אלּ וּ  ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְוּ ׁש ֹלׁש ת

הּמ ל#. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַבּ ת

ּגב ֹוּה י ֹותר ֵַָעֹוד

בּ דר #אם נפׁש  לוֹ  נ וֹ תנים - י וֹ תר  זכה ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
יחידה, בּ ת ׁש ל מצּ ד ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲאציל וּ ת,
לוֹ  נוֹ תנים  - יוֹ תר זכה מל#. בּ ת ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְונקראת
האמצעי , הע ּמ וּ ד מצּ ד אצילוּ ת ׁש ל ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ַר וּ ח
ׁש כּ תוּ ב  זה וּ  הוּ א. בּ רוּ # לּק דוֹ ׁש  בּ ן ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְונקרא

יד ) זכה(דברים אֹלהיכם. לה' אּת ם ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֱ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָבּ נים
אבּ א ׁש ל מצּ ד  נׁש מה ל וֹ  נ וֹ תנים - ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵיוֹ תר

ׁש כּ תוּ ב זה וּ  בּ אּפ יו (בראשיתב )ואּמ א. ויּ ּפ ח  ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌
חיּ ים איזה חיּ ים. י"הנ ׁש מת  אוֹ תם אלּ א ? ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

נאמר קנ)ׁש עליהם ה נּ ׁש מה(תהלים  כּ ל ֶ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌
יהו"ה. בּ ּה  ונׁש למה י ּה , ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְּת הלּ ל 

IIתהלים IIזוהר 
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ּבכ ּלם ׁשֹולט הּוא  ּגב ֹוּה י ֹותר  ְֵֵַָָֻעֹוד
ּולמּטה ְְְַַָָלמעלה

בּ ׁש למ וּ תזכה  יהו "ה לוֹ  נ וֹ תנים - י וֹ תר  ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ה"א, וא "ו ה"א י וֹ "ד  - ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָהאוֹ תיּ וֹ ת
ונקרא למעלה. אציל וּ ת בּ ארח אדם, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש הוּ א

נאמר  ועליו רבּ וֹ נוֹ . א)בּ דמוּ ת וּ רדוּ (בראשית ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌
בּ כל  ׁש לטוֹ נוֹ  וזהוּ  וגוֹ '. היּ ם ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִבּ דגת
והחיוֹ ת וה7רפים  האוֹ פנּ ים וּ בכל ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָהרקיעים 
וּ למּט ה. ׁש לּ מעלה והכּ חוֹ ת החיל וֹ ת ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְוּ בכל 
בּ ת ׁש ל  מצּ ד בּ נפׁש  ז וֹ כה אדם כּ ׁש בּ ן ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְולכן ,

העבד  כּ צאת תצא ֹלא בּ וֹ  נאמר ים.יחידה, ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌

מהחכמה ּבאֹות ה ּנׁשמֹות  ְְֵַַָָָָָּכל 

י ּה ּכ ל ּת ה לּ ל ו )הנּ ׁש מה ּתרּומה :(קנ (ּדף[זֹוהר ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְַַָ

ואמר,]קעד.) ּפ תח יה וּ דה קנ)רבּ י (תהלים ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
הנּ ׁש מ וֹ ת כּ ל ׁש נינוּ , יּה . ּת הלּ ל הנּ ׁש מה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹכּ ל
בּ בני  וּ מתעוֹ ררוֹ ת הזּ ה הּק דוֹ ׁש  מהגּ וּ ף ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָבּ אוּ 

מקוֹ ם וּ מאיזה ׁש נּ קראאדם. מקוֹ ם  מאוֹ תוֹ  ? ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
זה(י "ה)יד  מק וֹ ם מאיזה  יה וּ דה,. רבּ י אמר ? ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

קד )ׁש כּ תוּ ב כּ לּ ם(שם ה' מעשׂ י# ר בּ וּ  מה ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌3◌ָ◌
הזּ וֹ  מהחכמה ׁש נינ וּ , עשׂ ית. ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְבּ חכמה
וּ ׁש נים לׁש ֹלׁש ים יוֹ צאים ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש ּמ בּ וּ עיה
למעלה 0יּ ׁש  מה וכל נתקן, הכּ ל  ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְׁש בילים
ׁש כּ ל  קדוֹ ׁש ה רוּ ח נקראת והיא ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְוּ למּט ה,

בּה . נתקנוּ  ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָהר וּ ח וֹ ת 

ּברכֹות ְֵָָמאה

יּה ּכ ל  ּת הלּ ל ו )ה נּ ׁש מה  ׁשי :(קנ  חדׁש [זהר ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵַָָֹ

 ל ׁשלח  קלט.)לפרׁשת  שׂ רה](ּדף  חיּ י  ויּ היוּ  ְְַַַַָָָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ׁש לּ ּה  החיּ ים הוּ א וּ מי ה0כינה. זוֹ  י"ּה ,- ? ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ׁש ל  החיּ ים וזהוּ  י"ּה . ׁש כן  ה0כינה. ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְוזהוּ 
ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  ּת הלּ להנּ ׁש מה. הנּ ׁש מה כּ ל ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

י 'י"ּה  עם צ'. - ב"ׁש  בּ א"ת  ה זּ וֹ  והה' . ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
אדם ׁש חיּ ב ברכוֹ ת מאה והם לק', ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֶעוֹ לה
ׁש נה. מאה וזהוּ  בּ 0כינה, י וֹ ם בּ כל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְלהריק
האדם את הוּ א בּ ר וּ # הּק ד וֹ ׁש  צוּ ה  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַועליהם
מ"ה ּת קרי אל מע ּמ #. ׁש אל  אֹלהי# ה' ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֵֹ◌ֶ◌ֱ◌ָמה 

מאה. ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶאלּ א

מלכות אל מחכמה נמשכות הנשמות 
לאנשים ומשם

וגו 'ּכ ל יּה  ּת ה לּ ל ו )הנּ ׁש מה  ח "ב:(קנ  [זוהר ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

קעד.)תרומה תורה](דף יהודהזוהר רבי
יּה ", ּת הלּ ל הנּ ׁש מה "כּ ל ואמר, ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹפתח
הגוף  מן באות הנשמות שכל  למדנו

באנשים ונתעוררות ההוא, ,ריאהקדוש 
מקום שנקראריבומאיזה ההוא המקום מן ,

ההוא מקום ואיזהו רבי ריגיה, אמר  ,
כּ לּ ם ה' מעשׂ י; ר בּ וּ  "מה שכתוב: ◌ָ◌3◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָיהודה,

עשׂ ית" כד )בּ חכמ "ה קד, למדנו ריד (תהלים . ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌
יוצאים מעינותיו אשר  ההוא  שמהחכמה
שיש  מה כל הכל, נתיסד נתיבות ל"ב אל

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

מן ריא. לפועל מכח יוצאות  שהנשמות פירוש ,
התפארת, עם  הזדווגה  ידי  על  המלכות מדת
שאף כונתו נשא , בבני ואתערי  הלשון ואומר
בקרבם נשמתם  להיות כדאים  שאינם  אנשים 
מעוררות נשמתן מקום  מכל פנימי, אור בבחינת 
בבחינת שהן ידי על טוב ולעשות לשוב אותם

להם. מקיף  פירוש ריב.אור אתר , מאן שואל 

באות משם אשר  הנשמות נחצבות מקום  מאיזה
המלכות. המקוםריג.אל הוא איזה שואל  עתה

י"ה. השם  שנקרא.ריד של המקום  שהוא  אומר
בשרשן  הנשמות הולדת שמקום  וכונתו  חכמ"ה,
ובינה, חכמה של עלאה ביחודא לראשונה  הוא
תפארת תתאה יחודא אל נשתלשלות כך ואחר

לפועל. מכח לצאת ומלכות
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רוח נקרא חכמ"ה ואותו  ולמטה, למעלה
בו. נתיסדו  הרוחות שכל הקדוש,

חכמה היינו י-ה ובינהתהלל

וגו'ּכ ל יּה  ּת הלּ ל ו )ה נּ ׁש מה  זוהר[:(קנ  (תיקוני  ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

נב.) דף  כ"א  תורה]תיקון למדנו,זוהר עוד 
חכמ"ה שזהו י ּה " ּת הלּ ל  הנּ ׁש מה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ"כּ ל

ל -ו'רטוובינ"ה הגאולה  תהיה שבהם ,
וב"ת, ב"ן שנקראים ימחו ול-ה' ובהם

העולם. מן  העמלקים

של בלבוש להתלבש צריכה הנשמה
האור את  לראות שתוכל כדי  המצוות

וגו 'ּכ ל  י ּה  ּת הלּ ל ו )הנּ ׁש מה חלק:(קנ [זוהר ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌

ח "א  נח פרשת  סה :)א ' תורה](דף  פתחזוהר
בּ ארץ  י ּה  י ּה  אראה ֹלא "אמרּת י ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָואמר ,
חדל" יוֹ ׁש בי עם עוֹ ד אדם אבּ יט ֹלא ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַהח יּ ים

יא) לח, וכי (ישעיהו  י ּה ", אראה ֹלא "אמר ּת י  ,ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
המקרא סוף אלא י"ה, לראות יכול מי

החיּ ים" בּ ארץ  "י ּה  שכתוב בוארטזמוכיח, , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
להמקום עולות הנשמות כאשר וראה,

החיים של ריזצרור  בזוהר  שם נהנין ,
המאירה ממקוםריחאספקלריא המאיר ,

הכל  על יה]העליון לא[שנקרא  ואילו  ,

אחר, לבוש של בזוהר הנשמה תתלבש
ההוא. אור לראות להתקרב תוכל לא 

הזה האור  לראות יזכה  שלא חשש חזקיהו 
בנים הוליד שלא לפי 

לבוש וסוד לנשמה שנותנים כמו הדבר,
הזה, בעולם לעמוד בו  שתתלבש 
זוהר של לבוש לה נותנים  כן כמו
ההוא, בעולם בו  לעמוד העליון
אספקלריא אותה בתוך ולהסתכל 
זהו  ההיא. החיים ארץ בתוך המאירה,

החיּ ים" בּ ארץ  "יּה  שהיהריטשכתוב: , ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌
לאור יזכה שלא המלך חזקיה חושב
שהנהר לפי  הסתכלות, לאותה ההוא

הו  ולא הפסיקו הוא ליד...הנמשך 

ופני הצדיקים פני מקבל הראשון אדם
בתשובה החוזרים

עםומה עוֹ ד  אדם אבּ יט "ֹלא ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַשאמר 
יושבי  כתוב ולא חדל", ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְיוֹ ׁש בי
הראשון, אדם הוא זה אדם אלא חלד,
הולכת הנשמה שכאשר שלמדנו, כמו
הראשון  באדם פוגעת ההוא, לעולם
צדיקים וכמה עדן, הגן שער לפני שיושב

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

מקוםרטו. מכל בחכמה, הוא י"ה שהשם  הגם
דלא רעין  תרין הן  ובינה חכמה כי בינה, גם  אומר
אות הוא  ברוך הוי "ה שבשם  כיון ועוד מתפרשין,
שורש  ה"י ואות  החכמה, עולם  שורש  היא יו"ד

הבינה. אפשררטז.עולם  שאי שהגם  מתרץ
אפשר אבל במקורו , י"ה בהשם  להסתכל
ידי  על  נשתלשל שהוא במה אורו להסתכל
במלכות. היינו החיים , בארץ להאיר  התפארת ,

עולםריז. היינו הנשמות של החיים  צרור  מקום

החיים,ריח.המלכות. בארץ ששם  פירוש,
של  וזהר בזיו להסתכל הנשמות יכולות 
שמאיר התפארת, שהוא המאירה, אספקלריא
אליו  הבא האור את החיים, ארץ המלכות בתוך

ובינה. חכמה י "ה ריט.מן יובן שבזה פירוש 
של  י "ה  השם  מן  העליון שאור היינו החיים, בארץ
של  ההשתלשלות ידי על מאיר ובינה חכמה
בתוך התפארת  שהוא המאירה אספקלריא

החיים. ארץ שנקראת המלכות
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אותן  כל של פניהם לקבל  סביבו,
בהם, ומשמח רבונם מצות ששמרו 
ולפי  תשובה, בעלי הם חדל ויושבי
רבונו, לפני בתשובה חזר הראשון שאדם
מעונותיהם, ששבו אותן עם יושב  הוא
שכתוב : כמו חדל , בני  נקראים והם

אני " חדל מה ה)"אדעה לט , ,(תהלים ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌
עדן, הגן שער  לפני  יושב הוא ולפיכך
תשובה, בעלי ועם הצדיקים  עם ומשמח

עדן... הגן של ההוא בדרך  הבאים

אלו כל  לראות יזכה שלא חשש חזקיהו 
לעיל שאמרנו  הדברים 

יזכהוהיה שלא המלך חזקיה מתירא
לו  שאמר מפני  זה, כל  לראות

אּת ה" מת "כּ י  א)הנביא  לח , בעולם(ישעיהו , ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
שכל  לפי הבא, לעולם תחיה", "וֹלא ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְהזה,
הזה, בעולם בנים להוליד חפץ שלא  מי
אותו  מגרשים העולם מן יוצא הוא  כאשר
רשות לו ניתנה ולא שאמרנו, מה מכל
העליון  ממקום המאיר  ההוא  באור לראות

יה] מה[שנקרא הוא שאמרנו  ההוא ולבוש ,
חלוקא בשם החברים  אותו שקוראים
אשרי  ההוא, בעולם שמתלבשים דרבנן
הקדוש  להם שגנז הצדיקים, של חלקם
לעולם ותענוגים טובות כמה הוא ברוך
ראתה ֹלא "עין כתוב : עליהם ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַההוא,

לוֹ " למחכּ ה יעשׂ ה זוּ לת; (ישעיהואֹלהים ֱ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
ג ) .סד,

ה ּנׁשמה "ּכל אותו ? שיהללו ה' צריך ְַָָֹוכי 
יּה" הלל ּו י ּה ְְֵַַָָּתה ּלל 

י ּה ּכ ל הללוּ  יּה  ּת ה לּ ל ו )הנּ ׁש מה [זוהר:(קנ ַֹ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בראשית  פרשת  טו:)חדש תורה](דף  אמרזהר
בּ תקע  "הללוּ הוּ  דכתיב: מהו אלעזר, ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַרבי
בּ תף  הללוּ הוּ  וכנּ וֹ ר, בּ נבל הלל וּ הוּ  ֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָׁש וֹ פר,
צריך  וכי  ועגב ", בּ מנּ ים הללוּ הוּ  ◌ָ◌3◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ָוּ מחוֹ ל,

לזה ?הקב"ה

אותו תהלל  שהנשמה  צריך

לפני אלא שתשבחו מה כל דוד, אמר
כלי  מיני  באותן הוא ברוך  הקדוש

IIתהלים IIזוהר 

הזוהר זיו

בהתעוררותרכ . הוא  ההלול  שעיקר  אומר
להתפלל  והמוח, הלב  התפעלות ידי על הנשמה
מיני  כל זאת  ובלעדי דלבא , מעומקא בהתלהבות 
חיצוניות דבר  רק הוא משוררים  מיני וכל זמר  כלי
בדברים חפץ יתברך  ה' ואין פנימיות, ולא
בספרים כדאיתא חסר, העיקר  אם  הטפלים 
éן  ãלõקà עלי "נתנה על נאמר  זה  שעל ְְֵַַָָָָהקדושים ,

ח)łנאתיה" יב, "רחמנא(ירמיהו  אמרו זה ועל , ְִֵָ
שבלב  הפנימיות נקודה עבודת ועל בעי ", לבא
אמר "לך דוד שאמר כמו תהלים , ספר  כל נתיסד
בלי  תפלה כי  לבי ", בכל "אודך לבבי ", "צור לבי ",
ועבודת מתה , תפלה נשמה בלי  כגוף היא כונה
השתפכות הנשמה עבודת היא תהלים בספר דוד

חיה, תפלה שתהיה ומוח , הלב בהתפעלות הנפש 
תהלל  הנשמה כל בהפסוק , התהלים שמסיים  כמו
הולך הכל וסימנך בלבד, הגוף שיהלל  ולא  יה,
חי  ישראל מלך דוד נקרא ולפיכך החתום, אחר
וכל  יוחאי בר  שמעון  רבי וזכות זכותו וקים.
ספר לומדי ישראל כל ועל  עלי  תגן החבריא
לראות שנזכה הקדוש , הזהר פירוש  עם  תהלים 
בימינו  במהרה גואל לציון בבוא דוד בן משיח

אמן.
תהלים  ספר  על  הקדוש  הזוהר העתקת גמרתי 
תרפ"ט . דשנת לעשור כסא בין יתברך  ה ' בעזרת 
עיר בפה לפ"ק. הזוהר" בספר "נלמד והסימן

קאנאדא. מדינת  מאנטריאל 
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לחברו, האומר  כאדם כלום, אינו זמר ,
אינו  שתעשה מה וכל  וזה, זה עשה עכשיו
אמר כך פלוני, דבר שתעשה  עד כלום,
אבל  זמר, כלי מיני  אלה בכל הללוהו דוד,
הוא מה אלא ההלול , עיקר  זה כל אין

הללוּ  יּה  ּת ה לּ ל הנּ ׁש מה "כּ ל ההלול, ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹעיקר 
הלול רכיּה " אלא כלום, אינו והאחר  , ָ◌

דכתיב : הוא  הדא העיקר, הוא הנשמה
הלל וּ יּה ". יּה  ּת הלּ ל הנּ ׁש מה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ"כּ ל

ע . ב. ל. ש. ו. ת .
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